
 

Alter Kirchenweg 42 

24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 

 

Dagsorden: 26.04.22.kl. 19:00 

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

Dagsorden:  

1. Velkomst 
2. Forældrespørgsmål 
3. Nyt fra skolen 
4. Nyt fra SFO 
5. Nyt omkring trafiksituationen 
6. Indførelse af 4 ekstratimer i indskolingen 
7. skolens indvielse 
8. nyt fra Fællesråd 
9. evt.  
 

 

Ad 1 Velkomst ved Thomas 

 

Ad 2 ingen spørgsmål 

 

Ad 3 

Der har været nogle fine udflugter inden påskeferien 

Første + 2. klasse Kea, 3. – 6 klasse Laura 

Efter påske har vi smidt mundbindene og det har været dejlig 

Legepladsen er færdig 

 

Jeg er i fuld gang med ansættelsen af en lærer med 19 timer, som er fastansat 

Rie kommer den 01.06.22 igen med foreløbig halv tid og efter sommerferien på fuld tid – det giver 

selvfølgelig nogle rokeringer. 

 

Ad 4 

SFO er begyndt at spise frokost igen – 38 er tilmeldt 

Anika Timm er ansat som pædagog efter Laurits, som stopper til sommer 

Næste år har vi: Anouchka, Anika, Hardy og Doris – alt efter, hvor mange der tilmelder sig, får vi en 

ansat mere eller ej 

 

Ad 5 

Skulle have været til et møde omkring trafikken i går, men pga. af sygdom er mødet flyttet til den 

10.05.22 

 

 

 

 



Ad 6 

Den slesvig-holstenske skolelov siger, at indskolingen skal foregå i et sammenhængende forløb. Vi er 

i de sidste år begyndt med at lægge hovedfagene parallelle. I år er vi gået skridtet fuldt ud og kører 

indskolingen i et sammenhængende forløb. Det er vi meget glade for. 

Mange skoler er ikke så vidt endnu. 

Den 18.02.22 skrev skoleforeningen, at styrelsen ønsker at forhøje timerne i indskolingen med 4 

timer, med 2 dansktimer, en tysktime og en musiktime. 

Det har jeg informeret jer om. Så fandt man ud af, at det ikke holder og har lavet det om til, at  

Det bliver to musiktimer, en dansk og en tysktime. 

Meningen er, at hele indskolingen har det samme timetal, og at man i de sene timer fortrinsvis 

arbejder med musik og lege, for at fremme sprogindlæringen. 

SFO personale må sandsynligvis deltage. 

Nogle skoler har følt, at det gik for stærk for dem – der er heller ikke alle, der har en musiklærer. 

Derfor er der åbnet op for, at SR kan beslutte, at man rykker det et år. 

 

Hos os er det ikke nødvendig, da vi jo allerede er i gang i år, og vi haren dygtig musiklærer.  

Derfor vil jeg foreslå, at vi fortsætter som i år, så vi kan udvikle et koncept for de sene timer (5. 

timer). 

SR stemmer for, at vi fortsætter med den fleksible indskoling. Vi tager gerne imod de 4 ekstratimer. 

Ad 7 

Skolens indvielse er fredag den 23.09.22 

Jeg har haft et møde med formanden for HUF, og vi har aftalt det videre forløb. 

Det næste der sker er, at vi skal lavet et program og lavet en liste over gæster. 

Jeg foreslår, at vi holder et møde med:  Thorsten, Thomas og mig (elleren anden fra SR) – Thomas 

overvejer. 

 

Ad 8 

Ikke noget nyt 

 

Ad 9 

- Vores 6. kl. skal gerne til CHS (det skal de den 30.05.22) 

- Næste SR møde den 14.06.22 

-  

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Thomas og Michael 

 

 



 

 


