
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 01.09.2020kl. 19:00 

Tilstede: Thomas M., Heidi, Bente, Michael K., Laura, Michael N. 

Bjørn, Frode, Thomas W. og Hartmut har meldt afbud  

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Spørgsmål fra forældre 
4. Nyt fra skolen – blandt andet en oversigt over de forskellige konti 
5. Nyt fra SFO 
6. Udvidelse af skolen 
7. Corona – hygiejnekoncept, kohorter mm. 
8. Julefesten - emneugen 
9 Regler for SR 
10. Nyt fra FR 
11.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Thomas 

 

Ad 2 ingen referat pga. corona 

 

Ad 3  ingen forældre til stede 

 

  

AD 4 

 Fin indskoling – efter omstændigheder - SR enig 

 Ansættelser – Maja Tepper 12 timer årsvikar,  

 Vincent Lies fast stilling – stillingsopslag pga. barselsvikariat 

 konti: Nospa 11.084 € gamle penge + 2 fonde 10.000 + 20.000 dkr (SR råder over pengene) 

 madkonto: 15,00 € - så ned til 12:00 – så op på 15:00 – ferietid – meldt ud, at de ikke skulle 

betale mere fra 01.04. – men så kom corona – forslag: vi lader indestående stå, og forbruger 

med når vi kan tilbyde mad igen (gratis- så længe pengene rækker). 

 blok skolen: SR godkender budget – jeg styrer budgettet i samråd med lærerne – restbeløbet 

skal i år bruges til mindst 10 nye notebooks og legepladsen 

 blok SFO: sfo råder over det (efter aftale med mig) 

 legepladsen: KVA’s ansøgning ved kommunen – koncept for legepladsen sammen med lærerne 

og eleverne ud fra de indkommende forslag 

 vi holder motionsdagen – PR udarbejder en plan 

 når solen skinner, er der ikke meget skygge på skolegården, og når det smudsker, kan man ikke 

søge ly. Michael drømmer om at kunne få et halvtag på et tidspunkt – evt. kan der også plantes 

nogle træer (skygge). 



Ad 5 ansættelser SFO –  

 Niklas Kuchenbecker pædagog indtil 01.12.20 og Alica Due, medhjælper  

  

 

 

 

Ad 6 Udbygningen 

 flot, men der mangler noget udenfor – indvielse – kontakt til leder teknisk afdeling – vi skal 

være tålmodige ifølge teknisk afdeling 

   

  

Ad 7  

 Hygiejnekoncept –  

 4 kohorter i skolen, 3 i SFO tiden 

 

Ad 8 Julefesten 

- Forslag om at aflyse julefesten – SR er enig 

- Der holdes en tværfaglig juleuge i klasserne med fokus på drama og praktisk-, musisk fremstilling. 

- Det skal undersøges, om julefesten kan holdes udenfor – videre til PR 

 

  

Ad 9 regler for SR i kortform 

- SR beslutter  

- SR foreslår  

- SR tager til efterretning – f.eks personale, administration 

 

Ad 10 Nyt fra FR 

 Michael Kiel er valgt ind i skoleforeningens styrelse – tillykke 

 Ellers ikke noget nyt, da der ikke har været møder 

  

Ad 11 evt.:  

 Der bliver bedt om at kommunikationen koordineres bedre og evt. samles, før det bliver sendt 

ud, da det eller er svært at overskue hvor man finder de forskellige informationer. Der skal 

også lægges vægt på, at forældrene får de rigtige/vigtige informationer (f.eks. ingen mad i 

SFO). Michael er enig. Mht. koordinering af informationer kan det også være svært, da det ofte 

er hastesager (Michael N.). Mængden af informationer er unægtelig stor (MN). 

 Der bliver spurgt ind til, om skolen er forberedt til en evt. skolelukning – lærerne har lyttet til 

forældrenes udfordringer og ændret kommunikationen. Klasselæren samler faglærernes 

ugeoversigt og sender den ud som én padlet. I tilfælde af hjemmeundervisning, fylder vi mere 

konkret på. Alle lærere bruger teams. 

 

Venlig hilsen 

Michael 

 



 

 

 


