
 

Indkaldelse til afdelingsrådsmøde 

 

Tirsdag d. 24/11  kl. 18 – 20 i mødelokalet på skolen, Skoletoften 7 

 

Tilstede: 

Fravær : Jørgen, Benjamin, May, Jannie, Malene, Tone. 

 

Referat 

1) Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden godkendt  

 

  

2) Orientering  

a. Byggeri 

Byggeriet er udvidet med nyt lys på hele matriklen, nye vinduer, nyt loft i dagtilbud, nyt tag i 

dagtilbudsdelen, stort vinduesparti. Så selv om det har taget meget længere tid end først antaget, 

har vi fået meget mere nyt. 

b. Vuggestue/ børnehave  

Aktionslæringsprojekt med markedsplads på torsdag i Nordgårdshallen. Vuggestuen viser film 

omkring børns deltagelse i af og påklædning. Børnehaven har et projekt om leg. (Eventyr 

/slot/feer/konger). Filmen skal vises for forældrene på et forældremøde. 

Lucia afholdes d. 11/12 

c. Skole/SFO 

Helle Justesen er startet som skoleleder. 

Klippedag d. 30/11 

Lucia d. 14/12 

Juleafslutning med kirkebesøg d. 18/12 

Miljørådsmøde i morgen ang. Aktiviteter i forbindelse med Grøn skole aktiviteter i foråret. 

SFO er nu helt på plads. 

Vores smartboards virker. 

Indskrivning i morgen  



 

d. Elevråd 

Arbejder med at købe svævebane og parqurbane 

 

e) Bestyrelse 

Der er arbejdet med IT-strategi (Skolen på FB). 

Der ligger et stort arbejde forude med Værdidebat. 

       3)  -Pædagogisk læreplan 2015 - 2017 til drøftelse.  

               Se bilag 

 Debat. Dette er en flot og ambitiøs læreplan, der tydeligt afspejler dagligdagen og arbejdet i   

børnehave og vuggestue. Vi behandler læringsmålene dybere ved næste møde. 

4) Forældrenes ønsker til arrangementer, f.eks. Forældrecafe? 

Der er ønske om, at der kommer caféaftner. F.eks. fra 15 - 17, hvor forældrene kommer og henter 

børnene, bliver i huset - er der og fornemmer tonen, stilen, legen. Forældre kunne på skift stå for at 

lave kaffe/tænde op i bålet/…/…  

 

5) Principper for Afdelingsråd 

De principper der står på intra, er dem med de rettelse vi har indsendt og som er godkendt. 

6) Trivsel og børneliv 

Der er god trivsel og et godt børneliv i dagtilbuddet.  

Trivsel og børneliv på skolen tages på som punkt på næste møde. 

7) Synlighed på digitale platforme -  Oddenprotalen, Facebook,. 

Debat om facebookside for Nordskolen og dens afdelinger. Debatten fortsætter i 

skolebestyrelsen, og beslutningen ligger i ledelsen. Formålet for en Facebookside bør 

debatteres og formuleres. Hvem skal administrere den? Der er fordele og udfordringer. 

 

Fremover bruger vi de sidste 10 minutter af mødet på at skrive et lille resume/appeticer til 

Oddenportalen - gerne med et billede af en udstilling. 

 

 

 

8) Evt: Fremover kunne børnene godt deltage i velkomsten af nye familier. 

         Husk at præsentere nye elever på intra. 

          Skolestien trænger til vedligeholdelse. 

         Husk reflekser - skriv det på intra. 

 

                                

 



 

 

 

 

Fremtidige emner: 

Undervisningsmiljøundersøgelse  

Læringsmål (Pædagogisk lærerplan bilag fra sidste møde) 

Invitation af forældre til arrangementer i arbejdstiden. 

Film fra aktionslæring 

 Folder. 

       Arbejdsdag. 

       Regler for FB sider/ god tone på nettet. 

       Kostpolitik     

       Indvielse, når dagtilbuddet flytter op på Skoletoften.  

1. skoledag. 

 

 

 

 

Vi sørger for kaffe, te samt en let anretning. 


