
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

referat: 25.09.18.2018 kl. 19:30 

Til stede: Timm, Jan, Rikke, Thomas W., Thomas J., Heidi, Michael, Lene og Nina 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Spørgsmål fra forældre 
3. Nyt fra skolen 
4. Nyt fra SFO 
5. Udvidelse af skolen 
6. Sangbøger 
7. timefordelingen 
8. Nyt fra Jan 
9.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Tim 

 

Ad 2 Ingen spørgsmål 

 

Ad 3   

 Skolen har deltaget i AOK Laufwunder – det var en meget fint dag, vi blev modtaget godt, og 

eleverne var meget dygtige til at løbe 

 5./6. kl. har været på teaterbesøg – fint stykke omkring demokrati 

 Arbejdsdagen blev aflyst, da vejrmelding var meget dårlig – ny dato: 27.10.18 

 Der har været indbrud i Helges skur i sommerferien – en boremaskine, en løvblæser og 

småting blev stjålet, sagen blev politianmeldt, vi fik erstatning fra teknisk afdeling 

 Til motionsløbet den 05.10. bliver der igen to hold: 1. – 4. kl. løber fra kl. 09:05 og 5.og 6. kl. 

cykler og løber bagefter – alle mødes til spaghetti og kødsovs – forældre er velkomne- vi 

mangler poster 

 Vi holder julefesten den 13.12.2018 kl. 17:00 – 20:00 – vi bygger op om formiddagen –  

 Michael fortæller om personalesituationen på skolen og i SFO 

 Tradish spiller Irish folk rock lørdag den 29.09. – der er billetter endnu 

 Mandag den 01.10. reg. FR møde omkring strukturændringer 

 

 

AD 4 

 Der er 52 tilmeldte børn, vi kun fået timer til 46 børn (forskellige grunde) 

 Ellers alt vel – Nina fik ros for sit arbejde 

 

Ad 5  

 Ikke noget nyt – Michael spørger direktionen, hvornår og hvordan skolen bliver indblandet i 

planlægningsfasen (er sket i mellemtiden) 



  

 

 

Ad 6 

 Der er ikke blevet søgt om penge til sangbøger endnu – Michael sender mailen med antal, pris 

og udgave til Rikke igen 

   

  

Ad 7  

 Michael fortæller om arbejdsgangen fra timetildelingen fra direktionen, timefordelingen indtil 

den færdige timeplan. Vi taler om lærernes og SR’s rolle i processen. Udviklingen og 

konsekvenser af de reducerede deletimer blev diskuteret. Antal af dansktimer og forskellen til 

den danske timefordeling blev diskuteret. 

 

  

Ad 8:  

 De næste nyheder kommer først efter de forestående møder i FR – Thomas uddyber: 

strukturændringer vil blive et vigtigt emne i FR 

 Jan træder, af personlige grunde, snarest tilbage fra både SR og FR – det er vi kede af og siger 

tak for godt og engageret arbejde   

 

Ad 9: 

 et medlem synes, at indskolingen gerne må være mere festlig – andre mente, at talen var rettet 

for meget til forældrene, fremfor til børnene 

 et medlem henviste til problematikken, at hvis lærerne krammede for meget med nogle af 

forældrene, kunne det virke stødende på andre. 

 

Ny dato: Torsdag den 15.11.2018 

 

Venlig hilsen 

Michael 

 

 

 

 


