
 

Indkaldelse til afdelingsrådsmøde 

 

Mandag d. 5/10 kl. 18 – 20 i mødelokalet på skolen, Skoletoften 7 

 

Fraværende : 

 Malene, Mette, Rie, Jannie, Maj, Louise, Zitta, Charlotte. 

 

Referat 

1) Godkendelse af dagsorden    

 

 Godkendt 

   

2) Velkommen og præsentation.  

                Kort runde 

3) Principper for Afdelingsrådl  

Principper gennemgået. Debat. Vi har store muligheder for at vælge, hvad vi vil arbejde med.  

Vi har arbejdet med folder, der skal udgives, når børnehaven kommer herop. 

 

4) Valg af rep. til grønt råd på skoledelen: 

Er der nogen, der har lyst til at være med i miljørådet. Det drejer sig om et møde, hvor der skal 

findes gode ideer til arbejdet. 

                

 

                  

5) Valg af mødeleder 

Hanne blev valgt. 

 

6) Orientering  



a. Byggeri 

Vi regner med, at flytningen sker i uge 7. Det er ikke afklaret, hvem der skal flytte tingene. Det 

prioriteres at børnene trives og er trygge mens flytningen sker. Der er forseglet ned til 

kælderen i børnehaven, og der er tændt for varmen i kælderen, hvor der også bliver udluftet. 

Vi forholder os til problematikkerne ved sammenflytningen - samværet efterhånden som de 

dukker op. Udsættelsen af byggeriet gør at vi får et lysprojekt, og dermed nyt lys over det hele. 

Der er også mulighed for, at der kommer en dør fra fællesrummet, som der er ønsket. Der 

bliver også gjort grundigt rent p.g.a. asbestsaneringen. 

 

b. Vuggestue/ børnehave 

Der arbejdes med aktionslæring. Pia har været på kursus. Der er lavet et eventyrrum - børnene 

har været med til at bygge og udsmykke en mur af papkasser. Processer filmes, så 

pædagogerne kan se deres egen ageren. Man understøtter børnene via sin viden. Vuggestuen 

arbejder med af og påklædning samt hjælpsomhed. Børnehaven arbejder med venskaber på 

tværs af alder 

 

 

c. Skole/SFO 

Ny skoleleder: Helle Bender Justesen. 

SFO har været meget ude - de har været inde fire dage i dette skoleår. 

Bag for en sag torsdag. 

Haloween sidst i oktober - kun for årgang 12. 

DGI kursus - 1. modul har været afholdt 

Bevægelsesbånd er rykket til kl. 9:25 og har lagt sig ind i fagene: mandag idræt, tirsdag da/eng, 

torsdag da og fredag matematik 

Grønt flag hejses efter efterårsferien. 

Vi arbejder med nyt emne i Grønt flag: Naturens diversitet. 

 

7) Trivsel og børneliv. 

       Det er blevet lidt presset ned ad gangen. God stemning. Der er god tone blandt eleverne. Der er     

ikke så meget plads - Det kommer til at hjælpe, når cafe´en bliver færdig, årgang 15 kommer op på 

reposen og gruppelokalerne bliver ryddet.  

Trivselsundersøgelse blandt de 4 og 5 årige. (børnetermomet ) Den viser at børnene trives, godt 

kan lide at komme i institutionen, har gode kammerater - utilfredshed omkring støjniveau. 

 

  

8) Fremtidige temaer eller punkter til dagsorden 

Folder. 

       Arbejdsdag. 



       Regler for FB sider/ god tone på nettet. 

       Kostpolitik     

       Indvielse, når dagtilbuddet flytter op på Skoletoften.  

       Orientering fra bestyrelse af relevante emner. 

       Elevråd    

                

9) Kommende møder  (husk kalender) 

24/11    20/1   og 7/4 

10) Evt: 

Husk pause 

 

 

 

Vi sørger for kaffe, te samt en let anretning. 


