
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: Onsdag den 23.10.19 kl. 19:00 

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

Dagsorden:  

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

 

Ad 1 Velkomst ved Rikke (Timm forsinket) 

 

Ad 2 ingen spørgsmål 

 

Ad 3  

 Plastik projekt – to elever fra Siegfried-Lenz-Schule underviser i ”Plastikmüll und 

Müllvermeidung” – to gange i Flensborg Avis 

 Uge 20 2020 – Vi tager til Rinkenæs i uge 20 2020. Skolen er i samme størrelse som vores – vi 

har samme syn på vigtigheden af interkulturel kompetence – glæder os meget – ledelsen 

kommer snart på genbesøg 

 Brev til skoleforeningen ang udv. Åbningstider – vi venter på svar 

 Skole-/hjemsamtalerne begynder 

 Elevudveksling – vi har fire elever 

 Buster filmfestival – det er svært at skaffe busser 

 Juleklip – forældre er velkomne 

 Motionsløb – super heldig, god opbakning, lækker mad 

 Indskrivning er torsdag den 31.10.19 

  

 

  

AD 4  

 SFo har indrettet Famly til alle SFo børn – det fungerer fint. 

 

Ad 5  

 Byggemøder – hver mandag – murerne begynder på mandag 

 Pladsproblemer, men ok 

  



 

Ad 6 

 Der bliver spurgt efter vores logo i forhold til vores Tal Dansk projekt – gået lidt i glemmebogen – det 

bliver taget op igen 

 

  

Ad 7  

Vores Julefest er på tirsdag den 10.12.19 kl. 17:00 til 20:00 

Rikke tager imod klassernes ønsker. 

Ina og Bente tager sig af godteposerne. 

  

Ad 8:  

- 

 

Ad 9:  

Heidi fortæller lidt om Store Vis tiltag i forhold til længere pauser og modulundervisning. 

Michael fortæller om det på PR mødet i morgen. 

 

Juleklip den 29.11.19 – klasselærerne informerer nærmere 

 

Venlig hilsen 

Timm og Michael 

 

 

 

 


