
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 19.10.21.kl. 19:00 

Tilstede: Thomas W., Henning L., Bente, Kea, Laura, Michael N, Michael K., 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Spørgsmål fra forældre 
4. Nyt fra skolen 
5. Nyt fra SFO –  
6. Motionsløbpenge: Hvor mange og hvad skal de bruges til 
7. Julefest, andre julearrangementer 
8 Trafiksituationen 
9. Skolens fødselsdag 30.10.21 
10. Mundbind 
11.Deltagelse fællesrådsmedlemmerne i SR møderne 
12 Skolens logo 
13. Nyt fra FR 
14.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Thomas 

 

Ad 2 Godkendt – proceduren mht. godkendelsen blev gennemgået 

 

Ad 3  ingen spørgsmål 

 

  

AD 4  

- Maria indtil den 22.12.21 – 11 timer 

- Legepladsen: blevet dyrere – lidt over 26.000 (25.500 + gravko + sand) – vi har 10.000 + 7.000 + 

4.000= 21.000 forslag: at bruge de overskydende madpenge på ca. 3.000 til det – resten finder jeg 

– SR er positiv for måden at gøre det på, men vil vente til en godkendelse 

- Opførelsen af legepladsen er planlagt til sidst i nov el. begyndelsen af dec. Holger begynder midt i 

nov at grave ud – sammen med de andre pedeller 

- Tandplejersken har været her – flourprofylakse afsluttet, da tænderne er gode –  

- Vi er 78 elever for tiden 

-  

 
Ad 5  

-stillingsopslag – samtalerne er i gang  

Michael bliver bedt om at finde ud af, om der er mulighed for varmt mad fra den tyske Mensa 

  

 

Ad 6 

- Ca 630 € - forslag – behold dem foreløbig – f.eks. til julegaver el. a. 



- Michael skriver en venlig reminder om huske at indbetale pengene 

 

  

  

Ad 7  

Værksteder, hvor børnene i blandede grupper producerer noget.  

Om vi kan have noget fælles afslutning med forældrene, finder vi ud af (Coronatal, ny forordning 25.10 

osv) 

 

AD 8 

Er blevet lidt bedre i forhold til fortovet, da den tyske skoles elever benytter en anden vej (den gamle) 

men ikke ret meget i forhold til bilerne. Ellers ikke noget nyt. 

Situationen har været drøftet i mange år, men vi kommer ikke videre. Vores håb ligger på SSW. 

 

Ad 9  

Skolen blev 75 den 30.10.21. Vi køber 4 kagemænd i DK – spejderne kommer og det bliver en noget 

anderledes skoledag – vi fejrer i næste år. 

Ad 10 

Vi afventer regeringens udspillet og følger reglerne 

 

Ad 11 

Fællesrådsmedlemmerne er altid inviteres og vi ser gerne, at de kommer 

Ad 12 

Skolens logo blev diskuteret frem og tilbage. Vi har hidtil diskuteret to forskellige ting. A: Hvilke 

indsatser kan vi implementere, for at eleverne taler mere dansk. B: Skolens nye logo. Med tiden 

er vi kommet til blande disse to ting sammen. Vi beslutter, at bruger kræfter på at finde ud af, 

om og i givet fald hvilken profil skolen kunne få – lærerne tager det med til næste PR møde – 

SR tænker og taler sammen – Logo kommer senere -  

Ad 13 

Intet nyt – Henning vil gerne deltage 

 

Ad 14 evt.:  

Thomas W. fortæller lidt om deres arbejde med podcast 

Det store forældremøde er den 03.05.22 

Dagsordenen skal gerne være klar senest 2 uger inden mødet, så forældrene kan afgøre, om de gerne 

vil komme til mødet. Den bliver ”slået op” på hjemmesiden. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Thomas og Michael 

 



 

 

 


