
 

Alter Kirchenweg 42 
24983 Hanved, Tel.: 04608 608 300 
 
 
Referat SR den 24.10.2022 kl.19 
 
Tilstede: Thomas M, Bente, Kea, Heidi, Thomas W., Laura 
 

1. Velkomst ved Thomas M. 
2. Spørgsmål fra forældre: 

- En forældre havde meddelt skolen at barnet havde lus. Informationen blev ikke videregivet 
til andre forældre. 

- Ønske om tværfagligt værkstedsarbejde. 
- Info fra Thomas W.: fra næste skoleår er der ændrede regler ifht betaling af buskørslen. Alle 

kan købe sig til hele pakken. 
- Fremadrettet ønskværdigt at ansøge om deling af store klasser, som nuværende 3./4. 
- Hvor langt er intrasystemet? 
- Evaluering ”Sommerfesten” der var lidt forvirring blandt forældrene hvornår de måtte være 

på skolen. Kl.15 var der mange børn og få forældre. 
3. Nyt fra skolen: 

- Motionsløb inden efterårsferien stor succes. Eleverne er altid meget motiveret at løbe/cykle 
for sponsorpengene. Tak til hjælperne! Det bliver sværere at finde forældre der kan hjælpe 
om formiddagen idet mange arbejder. 

- ETU har vi gennemført. Vi venter på resultaterne. 
- Vi får snart en Prowiseskærm i aulaen.  
- Nye branddøre. 

4. Nyt fra SFO: 
- Der er ansat en pædagog mere sandsynligvis fra den 1.11.22 Navnet oplyses senere. 

Fremtidig vil der så være 3 pædagoger og en medhjælper. 
5. Skolens profil: 

- Status: i PR har vi bestemt os for at arbejde videre med FN´s verdensmål. Vi har medtænkt 
det i fagenes årsplaner. Vi har valgt 10 af de 17 verdensmål og gjort dem synlig for eleverne 
idet vi har hængt dem op i klasserne. I emneugen før sommerferien vil vi arbejde tværfagligt 
med emnerne.  
Vi mangler at have SFO og forældrene med. 
Læs mere: 
 https://www.verdensmaalene.dk/maal 

6. Julefest: Julefest den 21.12. på skolen. Forinden har vi en emneuge ”Jul” hvor vi arbejder i 
værksteder og producerer juledekorationer, andet kreativt som vi udstiller/sælger den 21.12. Til 
selve festen vil der muligvis også være værksteder hvor der kan produceres noget. Pengene går 
til klassekasserne. Vi synger, Lucia, danser om juletræet og hygger. 
SR giver ikke godteposer i år, men bruger pengene på gaver til klasserne. Klasserne ønsker sig 
bolde.  

7. Trafiksituationen: 
Michael N. har talt med borgmesteren. Status: der er dukket problemer op i forhold til 
forslagene, de skal løses først, men processen fortsætter. 

8. Skoleforeningens vedtægtsændring:  
- ingen bemærkninger 

https://www.verdensmaalene.dk/maal


 

 
9. Nyt fra FR: intet 
10. Eventuelt: snart valg af et nyt SR. Hvordan får vi forældrene til at engagere sig? Klasselærerne 

gør opmærksomt i forældrebreve at der er valg til forår, henviser til de pjecer, Skoleforeningen 
har lavet for at orientere om arbejdet i SR og FR, vi gør opmærksomt om næste SRmøde den 
27.2. og inviterer interesserede forældre. 

 
Ny dato: mandag den 27.2. 


