
Dagsorden afdelingsrådsmøde  Dag, dato, tid: d.29.11. kl.17 – 19. 
Tove laver tærter til os. 

Mødeleder:   

Referent:  

Afbud 

  

  

Emne  
Formål med punktet  

(- hvad skal vi udrette?)  

Proces  

(hvordan behandler vi emnet)  

Varig
hed  

Beslutning   

(referat – hvem gør 
hvad)  

        1.  Siden sidste fra skole 
og børnehave  

  

Orientering 
      -  trivselsmåling og APV. 

-  hvad vi har fokus på 
fortiden. 

- Udeskole, 
- Økonomi og elevtal 

 

Orientering om trivselsmåling og APV. Lars og 
Anders 

Vores fokus områder fortiden er effektmålinger med 
fagligt sigte, teamudvikling og samarbejde med PPR. 
Her følger en uddybning, Anders. 

Vi deltager i en undersøgelse til en masteropgaver 
omkring udeundervisning – orientering, Anders. 

Økonomi – hvordan ser fremtiden ud? Anders 

 

20  

min 

 Gennem målingerne 
har vi fået et godt 
fundament til at 
arbejder videre med at 
lave god skole. 
 
Drøftelse af hvilken 
betydning det har at 
være udeskole for 
børn, forældre, 
medarbejder og 
skolens profil.  

2 Skolebestyrelse  I skolebestyrelsen arbejdes 
der på Nordskolens værdisæt. 
I det arbejde, er det godt at 
inddrage afdelingsrådet. 
 
General orientering fra 
skolebestyrelsen 

Lars, der er med i skolebestyrelsen fremlægger det 
foreløbige arbejde til drøftelse. 
 
 
 
Der er sket meget omkring samarbejdet i 
skolebestyrelsen, så det oplevet at afdelinger arbejder 
sammen og der laves i meningsfuldt stykke arbejde 
også imellem møderne på tværs af afdelingerne. 
Orientring Helle. 

20 m
i
n 

Vædiregelsættet blev 
præsenteret og vi vil 
gennem 2017 arbejde 
os igennem det for at 
lokalt forankre det. 
Det er et godt afsæt, 
når vi går ud til 
forældremøder. Vi 
skal tale mere om 
hvordan vi bedste 
formidler til forældre. 

3 Kostpolitik  Kostpolitik – status og det 
videre arbejde 

Hvordan vil vi gerne have kostpolitikken kørt formelt 
og praktisk ud til forældre og ansatte- så vi skal have 

20 m
i
Stine gav en status i 
forhold til hvordan det 
det var for et år siden, da 



en plan for at iværksætte de udmeldinger og 
eventuelle argumenter på plads. Malene, Helle og 
Anders 

 

n
. 
vi sidst havde det op. 
Karen, 
sundhedsplejerske, har 
været inde og rådgive og 
der laveves fælles 
indkøb i børnehave og 
sfo. 
Vi nedsætter et udvalg 
med Malene, Helle, 
Stine og Anders for at 
arbejde videre. Rie 
bidrager med kostpolitik 
fra Rørvig Rødderne. 
 

4.  Trafikforhold   Næste step i forhold til parkering og det her med at 
forældre ikke skal køre ned og parkere på den anden 
side af "stien" mellem store- og lilleskolen. 

 10. 
min. 

Arbejdet er gjort og 
personale og forældre 
får fortalt, hvordan 
parkeringen kan bruges 
bedst mulig. 

5  Lokaler og pædagogiske 
tiltag 

 Orientering om 
pædagogisk udvikling 

 Næste års planlægning – lokaler og tanker. Vi skal 
ud på en lille gåtur. 

 15. 
min. 

Vi er i gang med en  
gennemgribende 
oprydning og indretning 
af rum og lokaler. 

6. Skolernes venner er 
gode tætte frivillige   

. Et eksempel på en skoleven 
er f.eks. også de læse-
venner, der er tilknyttet på 
nogle af afdelingerne.  

Mulighederne er mange.  
Hvordan står det til for 
Eegbjerg? 

  

  

Denne proces med at finde, spørge og modtage 
tilsagn er sat til at vare hele efteråret. Deadline for 
tilbagemelding med fem Skolernes venner fra hver 
afdeling er 1/12.  

  

En skoleven er tilknyttet en afdeling. Hvis en lærer 
fra en afdeling tager kontakt til en skoleven fra en 
anden afdeling, så står det skolevennen frit for, om 
man vil strække sig over flere afdelinger med sin 
frivillige indsats. Man forpligter sig kun til at være 
gæstelærer på den afdeling man tilknytter sig.   

  

10.min. Den klare Helle  

       7.  Markedsdag    Vi holder Markedsdag d.6.maj  
 Forældrekaffe.   

 20.min
. 

Markedsdagsudvalg: 
Louise Hem, Malene og 



og arrangementer 
gennem videre frem. 

Kaffe klar til kl.14,30. Mette. På næste møde 
kommer Allan og Søren 
også for at tage del i 
planlægningen. 
 
Forældrekaffe: Louise 
Hem og Rie – det vil 
foregå på forskellige 
dage. 
 

8.  Evt.        Vi skal se et årshjul for 
afdelingsrådet på næste 
møde. 

9.  Næste møde: 7.feb       Skolens profil – 
information om 
skolen. 

  

  

 


