
 

Referat af  afdelingsrådsmøde 

Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 18 – 20 i mødelokalet på skolen, Skoletoften 7 

 

Tilstede: Hanne, Tone, Kristina, Rie, Benjamin, Malene P, Sulle, Jannie, Sonja, Malene  H, Anne, Jørgen 

Fravær :   Mette, Louise, Zitta, Charlotte, May 

1) Godkendelse af dagsorden.  

 Dagsorden godkendt 

2) Orientering  

a. Byggeri 

Der er ved at blive lagt nyt tag. Al indvendig asbest er væk. Det er blevet meget bedre efterhånden. Der er 

kommet glasvæg i det store rum ud til legepladsen. Der arbejdes på, at der bliver malet alle steder. 

Børnehaven flytter i påsken.  

b. Vuggestue/ børnehave  

Der har været pædagogisk tilsyn. Lærerplanerne er  godkendt. Afdelingsrådet er inviteret til 

forældremøde i børnehaven d. 25/2  

Karina, Pia og Sonja deltager i pædagogisk dag ang. overgange. 

 

c. Skole/SFO 

Årgang 10 er uddannet som legepatrulje. To dage om ugen skal tre elever fra årgangen sætte 

lege i gang i frikvartererne. 

SFO har været på DGI kursus i ”Lege i alle arenaer” 

Vi har fået tilbudt en klatrevæg - Anne undersøger lovgivning og krav, for at se, om det kan lade 

sig gøre. 

Fælles pæd. dag om overgange Anne og Ulla deltager. 

Mellemtrinnet skal i forsamlingshuset næste onsdag og høre om ”Odden fra istid til nu” med 

Jørgen Stoltz. 

Ny musiklærer fra musikskolen efter vinterferien - kræver skemaombytning. Orientering på 

forældreintra. 

Alle elever har fået drikkedunke. Så har de mulighed for at drikke vand i timerne uden at skulle 

forlade klasselokalet. Disse drikkedunke skal blive på skolen, og vi hjælper så med at få dem 

vasket. 

Pæd. dag for alle d. 6/2 

 

  



d. Elevråd 

Der er arbejdet med fastelavn. Elevrådet ønsker ikke at der bliver gået Catwalk. Det er kun 6. 

klasse, der skal bide til bolle. 

                     

e)   Bestyrelse 

 

     Der er givet penge til IT planform for Åben skole - en platform, hvor erhvervsliv, foreninger og 

frivillige kan poste, hvad de kan tilbyde skolerne. 

Kvalitetsrapport skal behandles. 

Drøftelser om bustider. Der er lange ventetider for børnene. Skoleledelse og forvaltning arbejder 

på at forbedre forholdene.  

Der skal arbejdes med værdigrundlaget for skolen. 

SFO takststigning er behandlet. 

       3)  Pædagogisk læreplan 2015 - 2017 drøftelse af læringmål  

               Se bilag fra forrige møde side 14 – 20 

              Der arbejdes med Hverdagslivet som læringsrum. 

              Årstiderne er omdrejningspunk for aktiviteterne. 

              De skal arbejde med IT med børnene - fortrinsvis IPads 

               Der er stor overensstemmelse mellem praksis og læreplan. 

                  

4) Datoer og ansvarlige for forældrecafe? 

På sidste møde blev det besluttet at afholde caféaftner  i børnehaven fra 15 – 17 nogle gange om 

året, hvor forældrene kommer og henter børnene, bliver i huset - er der og fornemmer tonen, 

stilen, legen. Forældre skal på skift stå for at lave kaffe/tænde op i bålet/…/…  

  Hvis der er opbakning på forældremøde i børnehaven, laves der et arrangement i børnehaveregi. 

Hvis der er opbakning til det, laver vi et fællesarrangement på næste afdelingsrådsmøde. 

  

5)  Pjece. 

Hvor langt er vi nået? Næste skridt? 

 

Udvalget træder sammen 

 

 

 



6) Fejring af sammenflytning – evt. nedsættelse af udvalg 

Indvielse for forældre d. 29/4  Arbejdsgruppe: Pia, Anne, Sonja, Malene H, Sulle. 

Velkomst for børnene af skolebørnene den dag de flytter op.  

 

7) Trivsel og børneliv   Udsat 

 

 

8) Kostpolitik   Udsat 

 

9) EVT    

 

Husk at skrive ud, når der starter nyt personale. 

Fremover holder vi møderne 17:30 - 19:30 

Vi starter med de punkter, der er udsat  

 

                           

 

Kort resume/appeticer til Oddenportalen - gerne med et billede af en udstilling. 

 

Fremtidige emner: 

Undervisningsmiljøundersøgelse  (Afventer ny undersøgelse i  dette forår) 

Invitation af forældre til arrangementer i arbejdstiden. 

Film fra aktionslæring 

 Folder. 

       Arbejdsdag. 

       Regler for FB sider/ god tone på nettet. 

1. skoledag. 

              Spil på Ipad. Det var noget Anne og Sulle sagde i havde glemt!! 

 



 

 

 

 

Vi sørger for kaffe, te samt en let anretning. 

 


