
 

 

Nordskolen 

Afd.Odden                                                                                                                                              

Dagtilbud og skole  

  

   

Afd. Rådsmøde onsdag den 2.11.16. Mødet afholdes i skolens mødelokale   

 Fraværende : Charlotte, Irene, Elevrådet. 

Dagsorden:  

1. Velkommen og præsentation  

 Velkommen. Vi undskylder det sene møde, og den sent udsendte dagsorden - det gør vi bedre 

næste år. 

Kort præsentationsrunde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden goodkendt. 

 

3. Afd. Rådets arbejdsområde og principper for arbejdet  

Skolebestyrelsen arbejder på, om der skal sættes et budget af til afdelingsrådet, eller om 

afdelingsrådet skal have mulighed for at søge ind til en pulje.  

 

4. Valg af mødeleder  

Hanne valgt som mødeleder 

 

5. Datoer for kommende møder og evt. planlægning af indhold 



Der er møde på følgende datoer: 10/1, 15/3 og 4/5 

 

6. Opfølgning på folder 

Nye forældre er glade for folderen - mange ”Nice to know!” 

Folderen blev en ren skolefolder. Sulle, Tone og Hanne laver et oplæg til en dagtilbudsdel. 

7. Nyt fra skolebestyrelsen 

Der arbejdes med værdiregelsættet. Der er et udvalg, der har arbejdet med at lave et oplæg 

til det regelsæt. En fra udvalget vil komme ud på næste afdelingsrådsmøde og fremlægge 

forslaget. 

Der arbejdes også med principper. 

 

  

8. Punkter til drøftelse:   

a/ Telefon, I-pad, tablets i skoletiden  

Debat omkring telefoner, I-pads mm i skoletiden. Der er forskellige holdninger til hvor meget de 

bør have adgang til i skoletiden. Det drøftes på pædagogisk personalemøde, og tages op igen på 

næste møde. 

b/ Forældre- arbejdsdag  

Vi arrangerer fælles forældrearbejdsdag. Personalet arrangerer, hvad der skal laves. Datoen meldes 

ud på intra. Arbejdsgruppen består af Pia, Anne, Kristina, Sulle og Danny - de fremlægger plan for 

afdelingsrådet på marts-mødet 

Det bliver d. 19/5. Vi starter kl ca. 14:30, og så kan folk komme til efterhånden. 

Hvis der skal plantes i børnehaven, skal det være på et andet tidspunkt, -Der skal også være lavet en 

plan og søgt midler gennem fonde. 

 

c/ Kostpolitik i dagtilbud og i skole  

Når bestyrelsen har vedtaget et princip om kostpolitik, sendes det ud med dagsorden til 

afdelingsrådsmødet. 



9. Mailliste  

Liste rundsendt - referater og dagsordner sendes ud via denne. 

 

10. Evt.  

Kort debat om stamhold 

Forældrekaffe i dagtilbud i november. 

Fælles forældrekaffe dagtilbud/SFO i foråret, når vi kan være udenfor 

 

 


