
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 06.03.19 kl. 19:00 

Til stede: Timm, Rikke, Ina, Thomas J, Thomas W., Harri, Lene, Bente,  Michael 

Dagsorden:  

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

 

Ad 1 Velkomst ved Timm 

 

Ad 2 Ingen spørgsmål forældrespørgsmål 

 

Ad 3  

Bente er nyt medlem i SR, da et suppleringsvalg var nødvendigt 

Bloktilskuddet blev reduceret med 10%, samtidig skal vi tilbageholde 26,75 € per elev til et evt. 

online-portal (tilsammen ca. 25%, som skolen skal spare i år) 

Michael fortæller om de forskellige ”Tal dansk” initiativer i klasserne.  

Skolen har deltaget i: høvdingebold, korstævne, meld sig til gruppe og fælleskoncert med 

Sønderjyllands symfoniorkester, fastelavnsfesten gik fint, alle var med, vi har været til børneteater 

(1. + 2. kl.) 

Michael har deltaget i et møde med Britta, den tyske børnehave og Siegfried-Lenz-Schule om 

trafiksituationen – vi blive aktiv på området og foreslå kommunen forskellige scenarier –  

Michael fortæller om de nye læreplaner, grundlæggende positiv, men meget nyt 

De ny udtalelser (høringsfase fra den 03.03. – 15.05.19) infomøde på CP en 24.04.19 

Skolen er glad for de nye sangbøger – SR foreslår, at det kommer med i GONG næste gang –  

For at spare i det næste skoleår skærer man ned på musikundervisningen, afskaffer læseskub, 

reducerer alles bloktilskud med 10% og har ingen svømning mere. 

 

  

AD 4  

Michael er i gang med ansættelsesproceduren for at finde en ny pædagog til SFO 

 

 

Ad 5  

Michael tager kontakt til teknisk afdeling 

  

 



Ad 6  

 Thomas fortæller om fællesrådets beslutninger (svært at træffe nogle valg), ekstern undersøgelse 

  

Ad 7  

Bh har et skilt på døren ” Tal dansk, for dit barns skyld” skal vi også have det? 

Heidi sender en folder fra Bredsted danske Skole til Michael – kommer med på næste dagsorden 

”Tal Dansk” kommer med som fast punkt på dagsorden  

 

  

 

 

Venlig hilsen 

Timm og Michael 

 

 

 

 


