
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Referat: 01.03.22.kl. 19:00 

Tilstede: Thomas M., Thomas W., Heidi, Bente, Michael K., Kea, Michael – forældre: Søren 

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Spørgsmål fra forældre 
4. Nyt fra skolen 
5. Nyt fra SFO 
6. Skolens profil 
7. julegave 3. – 6. klasse 
8 Trafiksituationen 
9. Evaluering af elevskemaer og modulundervisning 
10. Skolens indvielse, fødselsdag og Skt. Hans 
11.Varmt mad 
12 ”Sti” rundt om skolen på græsset 
13. Lærersituationen: Kan vi optimere, så der ikke kommer for mange skift?! 
13. Nyt fra FR 
14.  Eventuelt  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Thomas 

 

Ad 2 ingen indvendinger 

 

Ad 3  Der blev spurgt, om de forskellige padlets kunne blive lidt mere overskuelige – skolen 

undersøger det 

 

 

  

AD 4 

- Legetårnet og gyngerne er stillet op og betalt – vi og børnene synes, at de er superfine 

- Corona: alle restriktioner bliver afskaffet, undtagen mundbind og test (21.03. men vi vil gerne teste 

videre på frivillig basis indtil påske) 

- Fra torsdag den 03.03. begynder vi at holde morgensamling igen – efter påske har vi morgensang  

og kor igen 

- Fastelavnsfesten var en succes – 4 tønder – alle de første 4 timer – derefter blev der vist en film 

- Skoleår 2022/23: 4 timer mere til indskolingen, så hele indskolingen nu har 24 timer om ugen – 

hvis fællesrådet godkender det. 

- Vi arbejder på, at få svømning genindført – vi har fået en ny svømmetid i Jaruplund ma. 10:00 - 

11:30 

- Vi har fået vores timetildeling til det næste skoleår, så jeg skal til at beregne stillingerne (hvor 

mange timer har vi brug for og hvor mange timer skal der slås op) 4 + ½ time mere som sidste år 

- 3 nye Prowise skærme er blevet sat op i undervisningslokalerne 

 



 

 
Ad 5  

- Vi tilbyder fælles frokost fra efter påske igen 

- Har været hårdt belastet pga corona og sygdom og kohorteinddelingen 

- Begynder med en månedsplan igen – 

- Nu 5 medarbejdere, næste skoleår kun 4 

 

 

  

 

Ad 6 

  Lærernes overvejelser i forhold til skolens profil blev præsenteret. Vi arbejder foreløbig med følgende 

muligheder: 

- Verdensmål  

- Grøn Skole 

- Bevægelsesskole 

- Grænseoverskridende samarbejde (blev forkastet i sidste uge) 

Fra SR kom blev ”Positiv psykologi” bragt i spil 

Der blev og nævnt (fra en forælder), at IT kunne være en mulighed 

Vi arbejder videre med sagen 

 

  

Ad 7  

- 1. + 2. KL har været i funpark og har haft en super god dag  

- 3. – 6. klasse ønsker at komme til funcenter Husum den 01.04.22 –  

- SR er indforstået 

 

AD 8 

Jeg har talt med SSW fraktionen – de arbejder på det 

Jeg har skrevet til formanden af Schul- und Sportausschuss Handewitt Marx Plagemann og 

efterfølgende talt med ham i telefon: Han lover, at fremskynde en afgørelse om, hvad der skal 

blive gjort 

Emnet blev diskuteret frem og tilbage – især, hvad vi kan gøre her og nu. 

SR opfordrer alle forældre, at parkere på ” Hundewiese”, hvis de skal aflevere deres børn. 

SG spillerne holder tit og spærrer parkeringsmulighederne for vores forældre. De bedes at holde bag 

hallen – Søren J. tager kontakt til SG 

Ad 9  

Evaluering elevskemaer: De er vanskelige at forstå, og der er et ønske om at evaluere de nye skemaer 

og de nye tiltag 

Modulundervisning: Den har fordele og ulemper, men sammenlagt er vi glade for ændringen. Vi 

fortsætter med den 

 

 

 



Ad 10 

- HUF foreslår, at holde skolens indvielse, legepladsens indvielse og skolens fødselsdag sammen med 

HUF’s jubilæum den 23. september – skolen er helt enig – aftalen er nu, at vi samler ideer til, hvad 

og hvordan vil holde festen, for fest skal det blive 

- SR bliver orienteret løbende 

 

Ad 11 

Varm mad: 2,80 € - ingen tilmeldingen indtil videre, kan ikke bringes, der er kun et snævert vindue, 

hvor vi kan komme 

Ad 12 

Sti:  Afskaffes igen, når kohorterne ophører, da vi kan bruge de normale indgange 

 

Ad 13 

Lærersituationen:  

Situationen omkring lærerne og deres ansættelsesvilkår (fastansat eller månedslønnet vikar) blev 

diskuteret – der er enighed om, at alt for mange skift skal undgås, hvis det er muligt 

 

Ad 13b:  

Intet nyt fra FR 

Spørgsmålet omkring evalueringen af de nye evalueringsskemaer bliver tager op i det næste regionale 

FR møde (Henning) 

  

Ad 14 evt.:  

SR beder om, at der ikke bliver røget lige foran skolen, når børnene kommer om morgenen – der 

arbejdes på en løsning 

Der blev påtalt, at der er problemer i SFO’en, uden dog at nævne hvilke, hvornår, etc – skolen beder 

om at følge følgende procedure (hvis det ikke er hensigtsmæssigt, at begynde med punkt 1, 

spring til det næste punkt): 

1. tal selv med vedkommende, spørg ind til, hvad der er sket/ hvad der er blevet sagt etc 

2. tal med vedkommende, sammen med Michael  

3. tal med Michael  

4. tal evt. først med SR, hvis man er usikker 

5. er man ikke tilfreds med samtalen, skriv evt. en klage (uanset hvad det drejer sig om, skal klagen 

altid gå igennem skolelederen) 

Stol på, at det altid bliver taget alvorligt, og at det bliver bearbejdet (alt efter hvad et er, evt. med hele 

personalegruppen).  

 

Næste møde: tirsdag den 26.04.22 kl. 19:00 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Michael 



 

 

 

 


