
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 15.11.2018 kl. 19:00 

Til stede: Kim, Lene, Thomas J., Thomas W. Heidi, Rikke, Michael, Ina 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Spørgsmål fra forældre 
3. Nyt fra skolen 
4. Nyt fra SFO 
5. Udvidelse af skolen 
6. Julefesten 
7. Nyt fra FR 
8.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Rikke 

 

Ad 2 Vi blev spurgt om feriepasning i næste år – Michael sender en brev ud omkring jul 

 

Ad 3  

Michael beretter om:  

- Motionsløb: fint arrangement, alle var godt i gang, god afslutning med fællesspisen 

-  Arbejdsdag: vi nåede meget, god stemning, det kunne have været lidt flere forældre om 

eftermiddagen 

- Lanternefest: fint – god stemning og meget snakken bagefter, god suppe, rigtig mange deltagere 

- Jeg har fået et helt sæt brugte, og gratis kontormøbler – lige som mine – opmagasineret i et skur 

- Vi får en sekretær, fra den 26.11. to dage om ugen 

- Købt belysning – mikrofoner mangler endnu 

- Kurser i de nye læreplaner  

- Skolepædagogen er hos os i en periode 

-  Forældrene overholder ikke indbetalingsfristeri f.eks. SFO, materialepenge, lanternefest – kan 

føre til udelukkelse 

 

  

AD 4 

- Vi har lavet lidt om på maden – det bliver lidt dyrere, overskuddet smelter – vi har nu ca 500 €, 

men i virkeligheden på ca. 0, da regningerne halter lidt bagefter – på den anden side er der snart 

juleferie og så stiger beholdningen igen – prisstigning i foråret 

-  

 

 

- Ad 5 Møde med en arkitekt og en medarb. fra tek. Afd. - lavet lidt om på tegningen 

- Bedt om at kunne deltage i evt. møder 



- Hvornår arbejdet begynder og hvor lang tid det varer er uklart endnu  

  

  

 

Ad 6 

Samarbejdsrådet vil gerne lave godteposer (Ina) og give gaver til klasserne (Rikke) 

   

  

Ad 7 Thomas redegjorde for processen, som er i gang lige nu, omkring mulige skolelukninger etc. 

Thomas påpegede også, at lige meget hvad man beslutter, gør det ondt et eller andet sted/har det 

konsekvenser. 

 

  

Ad 8:  

Der blev spurgt ind til, om vi i lærergruppen har talt om at alle gerne skal føle sig velkommen på skolen 

(når nogen bliver krammet og andre ikke, kunne man føle sig udelukket) – Michael bekræftede 

dette.  

Der blev også spurgt ind til, hvorfor der bliver talt så meget tysk på skolen. Skolen har været i gang i 

flere år, men det er svært at trænge igennem. Skolen vil gerne have et samarbejde med SR 

omkring emnet. 

Der blev spurgt, om kurven med de glemte sager kunne stå et andet sted. Det bliver taget op i PR 

 

Næste møde: 16.01.19 

 

Punkter til næste dagsorden:  

Hvordan aktiverer vi forældrene mere?  

Hvad kan vi gøre, for at eleverne taler mere dansk på skolen? 

 

Venlig hilsen 

Timm og Michael 

 

 

 

 


