
Kommende møder:  
2022:  16/8; Side 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag  
31. maj 2022 
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AFBUD: Karen, Elisabeth, Laura, Anne-Mette, Karina. 

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde •  

    

1.  Kort nyt: (17.20-17.40) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Andet.  

a) Der har været afslutning for John – det var en dejlig dag og 
John var glad og overvældet over dagen. 
 
b) Uno Ung – der var en gennemgang af den nye platform, for 
at vise hvad den kan. Det præsenteret for forældrene i det 
kommende skoleår. 
 
Vi er optaget af modtagerklasser, da der er begyndt mange 
nye elever og personaler. Der er lejet lokaler på Søndergade 7 
fra 1/6 til 31/12. Her påtænker i at M3 eleverne skal være.  Pt 
er der ca 140 i modtagerelever. 
 
Vi er i sidste fase med fagfordelingen. Skemaet bliver lagt i 
disse dage.  
 
I A-klasserne bliver der 36 elever til august og 11 i AKT+ 
Der skal ansættes 3-4 pædagoger og en lærer. 
 
Orientering om en negativ kultur vedr. grænseoverskridende 
beskeder der er blevet sendt, vi har fokus på det og indkalder 
forældre fra de to klasser, hvor det er foregået. 
 
c) Mini SFO er i fuld gang. De begyndte 43og nu er de 47. 
Planlægning af læringsfestival den 29/6, hvor vi har en stand 
over teamet. ”Den gode overgang fra børnehave til mini sfo” 
Bakkegårdens børnehave skal genhuses her, når 
Bakkegården skal renoveres ca. 1.9.2022 
 
d) Er det muligt at få vegansk/vegetarmad i boden? 
Man ønsker en skolefest for mellemtrin og overbygning. 
Elevrådet griller pølser på stadion til tri dagen.  
Elevrådet kan komme med forslag til hvad det er de ønsker af 
veganer mad. 
Skolefest vil være en god ide, det vil vi tage med til personalet, 
så det evt bliver muligt i det kommende skoleår.  
 
e)  
 

2 Godkendelse af Bæredygtigheds 
politikken – se vedhæftet 

Vi har ingen kommentarer.  

3. Godkend principperne vedr. 
skolehjemsamarbejde og 
forældresamarbejdet v. Niels Peter 
 

De to principper er dags dato godkendt. Niels Peter retter 
princip 5 og 6 til, med de rettelser der er. Herefter lægges de 
på hjemmesiden. 

4. Udeområder – siden sidst. ( Vi har dd fået bygge tilladelse. 

5. Oversigt over økonomi v. Lennart Vi regner med til at økonomien går i 0. 

6. Gentænke forældresamarbejdet – se bilag • Det kan være godt, hvis lærer/pædagoger, elever og 
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(18.30-19.00) 
 

forældre kan lave et arrangement sammen. 

• Hvem har ejerskabet for et arrangement. Er det 

lærerne/pædagoger der skal planlægge noget for 

forældre og elever, eller er det forældrerådet der 

arrangere et arrangement? 

• Hvordan får vi skabt en kultur, hvor man har lyst til at 

lave et arrangement? 

• Tilbage til det der var, hvor forældrerådet står for et 

arrangement, hvor personalet har mulighed for at 

deltage. Det er en god ide at inviterer 

lærer/pædagoger med 

• Det er vigtigt at børnene ser forældre og 

lærer/pædagoger sammen.  

• Hvor stort et set op skal der være til et arrangement – 

det skal gerne være noget alle kan deltage i. 

• Arbejdsdage med klart defineret opgaver – så vi har et 

fælles 3.  

• Skal det være klassevis eller årgangsvis? Det skal 

gerne være frit, da der er forskellige kulturer på de 

enkelte årgange. 

• Vi planlægger en arbejdsdag den 16. september fra kl. 

ca 14.00-18.00 incl aftensmad. Man skal ikke tage fri. 

Det er drop ind. 

• Ledelsen laver et udkast til en lille skriv om hvad 

forældrerådets opgave er. 

7. Muligheden for at varme mad. 
Forslag fra Åbent hus dagen 

Vi kan ikke imødekomme ønsket, da brandmyndighederne 

forbyder mikroovne i klasseværelserne. Hvis børn skal benytte 

mikroovne, så skal der være voksenovervågning, og dette 

ønske kan vi ikke imødekomme. 

8. Meebook Der er ikke mange forældre der benytter meebook – med det 

skal fortsat præsenteres på forældremødet. 

9. Forslag til mødedatoer – kommende 
skoleår: 

16/8; 27/9; 8/11; 13/12; 24/1; 14/3; 25/4; 6/6 

Datoerne blev godkendt. 

9. Eventuelt (19.35-19.45) 

 
•  

10. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
(19.45-19.55) 
 

• Forældresamarbejde. Arbejdsdag den 16/9. 

• Lektiefri skole. 

• Muligheden for varm mad. 

11.  Punkter til næste møde  
 

• Konstituering af skolebestyrelsen 

• Kulturen på skolen på flere fronter. 

• Principper fra 2026 planen. 

• Høringssvar til Økonomi. 

• Arbejdsdag den 16/9 – plan over hvad der skal laves. 

• SMTTE på trivsel og forældresamarbejde.- ledelsen 
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laver et udkast 

12. Oplæsning af referat.  
19.55-20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begynder med spisning 


