
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 05.06.2019.19 kl. 19:00 

Tilstede: Heidi, Thomas J., Thomas W., Ina, Bente, Lene og Rikke 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Spørgsmål fra forældre 
3. Nyt fra skolen 
4. Nyt fra SFO 
5. Udvidelse af skolen 
6. Nyt fra fællesrådet 
7. Dansk på skolen projekt 
8. Folderen 
9.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Rikke 

 

Ad 2 Thomas W. spørger, om det er muligt at tilføje et tal til de nye udtalelser, så man ved, hvor 

ens barns standpunkt er – det kan man ikke, da dette ville være imod ånden og intentionerne af den 

kurs. Karaktererne er jo netop afskaffet (Michael) 

Thomas spørger også, om der kan ryges andre steder end i nærheden af indgangen. Lidt svært, da 

det jo er det offentlige rum, men vi prøver (Michael). 

Rikke spørger til en SFO ansat – hun er sygemeldt (Michael). På spørgsmålet om, hvorvidt 

forældrene skulle have information om det svarer Michael – Der kommer jo en sygemelding ad 

gangen, og det er svært at finde det rigtige tidspunkt.  

 

Ad 3 Vi har fået adgang til Gyldendal (portalen) og det koster ikke så meget som frygtet. 

Samtalerne omkringlærer-stillingsopslagene er i gang. 

Der er også stillingsopslag for SFO’en da vi har fået flere børn og der bruges en ny beregningsmodel. 

Der har været hærværk i vores udelokale – opsætning af et kamera overvejes. 

 

 

  

AD 4 Der bliver meddelt, at SFO har en stikboldkonkurrence torsdag den 13.06.19 – desværre har de 

inviterede hold meldt afbud, men den holdes alligevel. 

 

 

Ad 5  

Ud over at der har været en håndværker på skolen, der ville byde ind med et tilbud, ingen nyheder 

Michael planlægger, at forblive på skolen så længe som mulig.   

 

 



Ad 6  

 Ingen nyheder ud over at Thomas W. er trådt tilbage fra sin post i styrelsen 

  

Ad 7  

Michael fortæller om, hvordan vores forslag til en plakat blev til og præsenterer det første udkast. 

Der kom flere ændringsforslag, som gives videre til Ann-Kathrin 

  

 

Ad 8 PR har lavet et udkast til en indskolingsfolder – efter en forklaring, hvordan den skulle forstås, 

blev der foretaget små ændringer og dernæst godkendt. Der foreslås, at der skal arbejdes 

videre med en folder ang. skolens overordnede pæd. principper og værdier i det næste 

skoleår. 

 

Evt.: En lærer meddeler, at hun bliver pensioneret. Hendes sidste arbejdsdag er den 23.08.2019. 

Næste SR møde er onsdag den 28.08.19 kl. 19:00 

Venlig hilsen 

Michael 

 

 

 

 


