
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 14.06.21.2021 kl. 19:00 

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

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Spørgsmål fra forældre 
4. Nyt fra skolen 
5. Nyt fra SFO – tilmeldinger,  
6. Udvidelse af skolen 
7. timefordeling, budget 
8. indvielse af skolen, skolens 75 års jubilæum 
9 legeplads 
7. Nyt fra FR 
8.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Thomas 

 

Ad 2 ingen 

 

Ad 3  ingen 

 

  

AD 4 

 

- personale: pedel Holger Heinicke, lærere (Angelina + Maja) 
Vi er for flere år siden begyndt at lægge hovedfagene på samme tidspunkt, p.g.a. skiftende 
personalesituationen er vi ikke kommet videre end det.  
Nu har to engagerede lærere tilbudt at lægge en del arbejdstimer ind i projektet og meldingerne fra 
børnehave har også gjort, at vi synes det er det rigtige tidspunkt for at gå det næste skridt. 
 
- indskoling: at skabe rammer, der letter overgangen fra børnehave til skole, at definere konkrete mål, 
hvornår man er klar til at komme i 3. klasse – især i denne corona tid, da flere førskoleelever mangler en del 
førskoleundervisning – de er ikke klar på samme måde som ellers 
- Én stor gruppe – to lærere  
- Evalueringsskemaer bliver hos os delt ud den sidste skoledag – de bliver gennemgået med eleverne – de 

skal ses som et instrument, der ser fremmad – skole/hjem samtalerne er så midtvejs mellem uddelingen 
af evalueringsskemaer – fremover deles de ud en uge før sommerferien 

- Faget sløjd er afskaffet i Danmark og erstattes af håndværk og design, hvor sløjd er en integreret del. Vi 

begynder at bevæge os derhenad, men vi begynder lidt anderledes. 5. klasse vil fortsat have sløjd – i 

første omgang hele året – 6. klasse har kun sløjd, når der er specielle projekter – eller har de sløjd som en 

integreret del af håndværk og design  

- Lærerne (billedkunst, håndarbejde og sløjd) begynder at arbejde sammen omkring faget og samler 

erfaringer – senere bliver det et fag 



- Svømning – vi har ikke fået tildelt svømmetider – hvis vi gør, tager vi den derfra (skema) 

Vi har været på flere udflugter og har flyttet en del af undervisningen ud – det var befriende at kunne gøre det 

 

Ad 5  

SFO (to er indstillet, Doris får orlov fra september indtil nu er kun der 38 tilmeldinger 

Det er nok grundet corona – de er ellers godt i gang med en ugeplan med spændende aktiviteter alle 

sammen   

 

Ad 6 

  It, restarbejde – it firma fra DK har været og set på det hele 

  

Ad 7  

Budget: Vi begyndte med 19924 og er pt på 10500, ikke alle regninger i forhold til det nye skoleår er 

betalt. Men vi har også en legeplads der venter. 

Timefordelingen:  

Indskolingen bliver undervist af to lærere hele tiden – undtagen i idræt og i religion 

3. – 6. klasse har 2 deletimer i fagene dansk, tysk mate –  

Indskolingen har to sammenhængene moduler i dansk og i tysk – 

3. – 6. klasse har det samme plus sammenhængende timer i n/t - det betyder også, at de kun har dansk 

og tysk i 3-4 dage om ugen 

 

 

 

  

Ad 8 evt.:  

Skolen bliver 75 den ? i september og vi vil gerne indvie den nye bygning. Skal vi ikke finde en dato, hvor vi 

holder en stor fest. F.eks lige før efterårsferien? Vil vi kunne gøre det i år – eller bare en fest for forældrene – 

der er lidt kort tid til planlægningen –  

 

Ad 9: Flere udbyder bliver bedt om at aflever et bud – i samarbejde med indkøbskontoret 

 

Ad 10:  Nyt fra FR 

 

Ad 11: Der blev foreslået, at se på evalueringsskemaer igen – tages op til næste møde 

 

 

Venlig hilsen 

Michael 

 

 

 



 


