
 
 
 

             

 

Afdelingsrådsmøde på Billesvej torsdag den 22. februar 

klokken 17.00 -19.00   

Mødet afholdes på skolens kontor  

Eventuelle afbud til mødet meddeles skolens kontor 

 

Dagsorden: Referat: 

Fraværende: 

 

Tina Herlet, Rikke Andersen, Tina Akselbo 

1. Orientering  

v. Bettina 

 

Karsten Schøler starter som leder af SFO pr. 1/3-

17. Kim Vangsgård går på pension slut marts 17.  

 

2. Nyt omkring trafik Der har været møde mellem skolen og kommu-

nens trafikansvarlige. Afdelingsrådet diskuterede 

hvordan en trafikplan for afdeling Billesvej kunne 

udformes bedst muligt. Vi har brug for et fod-

gængerfelt, sikker kørsel og af- og påsætning 

ved Nordgårdshallen og sikker og klar markering, 

der leder voksne og elever gående og cyklende 

ind via ny hovedindgang på Billesvej. Bettina 

fremlægger afdelingsrådets tanker for kommu-

nens trafikansvarlige.  

3. Tværsuge i uge 17. 

Hvordan får vi forældrene engageret?  

I tværsugen laves Billesvej om til et minisam-

fund. Det samlede overskud går til et klatrestativ 

på legepladsen. Vi vil meget gerne have foræl-

dres hjælp til forskellige aktiviteter som fx maling 

af legeplads.  

Afdelingsrådet havde mange gode ideer til hvor-

dan vi kunne engagere forældrene, som skolen 

vil tage med i planlægningen af uge 17.  



 
 

2/2 Referat – afdelingsrådsmøde 

4. Evt. 

 

 

Der blev snakket om ventilation i klasselokalerne. 

Der er enkelte klasselokaler der ikke har ventila-

tion. Skolen har i deres anlægsønsker til kommu-

nen ønsket ventilation i alle lokaler. 

Bettina fortalte om de pædagogiske tanker bag 

spor opdelingen af klasserne. Udviklingen af spor 

tanken, betyder at spor C fra april vil forsøge 

med en meget anderledes opdeling af skoledagen 

og undervisningen.  

Der blev talt om synligheden af personalet i sfo. 

Udearealet i sfo er meget stort, og derfor kan det 

være svært at ”bemande” hele området med 

synlige voksne. Bettina kunne dog forsikre om at 

der er det antal voksne der skal være om efter-

middagen.  

Der blev efterlyst et skriv med rammer omkring 

klasserådene. Bettina ville tage ønsket med til 

Nordskolen.  

 

 


