
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 28.08.19 kl. 19:00 

Til stede: Heidi, Bente, Michael, Laura, Ina, Rikke, Kim, Harri og Thomas 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Spørgsmål fra forældre 
3. Nyt fra skolen 
4. Tilmeldingen SFO 
5. Timefordelingen 
6. Budget 
7. Nyt fra SFO 
8. Udvidelsen af skolen 
9. Nyt fra fællesrådet 
10.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Ina 

 

Ad 2 Harri spurgte ind til uge 20 i 2020 –  vi er i gang  

Heidi spurgte, om vi skulle se Dronningen (tages op i PR), og om der skal laves en mere permanent 

løsning til feriepasningen (alle betaler mere) – det vil de fleste nok ikke være indforstået med 

 

Ad 3  

 Vi har søgt om en dato i hallen til julefesten– ikke bekræftet endnu 

 Der blev talt om nyansættelserne 

 Der har været 3 pæd. dage på skolen i den sidste ferieuge 

 Indskolingen gik fint og der var god stemning 

 Sommerfesten var godt besøgt og forældrene var gode til at tage salater med 

 Fine og festlige rammer til Lenes pensionering – Lene var meget glad 

 Michael skriver til forældrene, og spørger om der er ønsker om en udvidet åbningstid 

for SFO’en 

 

  

AD 4  Tilmeldingen til SFO var tidlig, men for nogle for tidlig. I 2020 bliver tilmeldingen sendt u den 

01.02.20 med tilmeldingsfristen den 14.02.20 – tilmeldingen bliver også formuleret mere 

entydig. 

 

Ad 5 Timefordelingen blev præsenteret og godkendt. Der blev spurgt ind til svømning – emnet bliver 

taget op i næste år i god tid (lige ny ingen svømmelærer klar, svømmetiden er afgivet) 

  

 

Ad 6  Budgettet blev præsenteret og godkendt. Dog skal Flensborg Avis siges op, da den næsten ikke 

bliver læst og der skal spares 



   

  

Ad 7 Det går fint i SFOén 

Der blev ansat en ny pædagog – der er tilmeldt 57 børn, og af dem er der 51 madbørn. 

 

  

Ad 8: Der blev lagt strøm til firmaerne. Hovedentreprenøren blev fundet 

 

Ad 9: Der har ikke været nogle møder – ikke noget nyt 

 

 

Ad 10: Rikke mindede om, at vi havde talt om at tage vores egne tallerkner m.m.  med til sommerfesten, 

da det ville lette presset på køkkenet – næste gang 

 

 

 

  

Næste SR-møde:  23.10.19 og 04.12.19 kl. 19:00 

 

 

Venlig hilsen 

Michael 

 

 

 

 

 

 


