
Referat af afdelingsrådsmøde Tirsdag d. 10. januar 2017  kl. 17:30-19:30 

Godkendelse af dagsorden :  

Godkendt. 

Fraværende 

Kristina, Pia 

Værdiregelsæt v/bestyrelsen 

Debat  

Ipad mm i skoletiden. 

Sagen behandles igen i elevrådet, og efter vinterferien  må eleverne kun have ”devices” i frikvartererne  om 
onsdagen og om fredagen. Anden brug af it fortsætter, så Ipads mm. Må gerne bruges i undervisningen. 

Anne skriver info til forældrene 

 

Info (alle afdelinger) 

Børnehaven : 

Har lavet en plan for det grønne område, som der kan arbejdes med på en arbejdsdag. Der er søgt om 
penge til planter i Matasfonden. 

Der har været hærværk på børnehavens legeplads, det er rigtig ærgerligt.  

Skolen : 

Camilla er stoppet pr. d. 31/12 2016, stillingen er opslået, der er sidste ansøgningsfrist d. 16/1, og 
ansættelsessamtaler d. 23/1. Indtil ansættelsen har fundet sted, læses timerne af Natasja, med undtagelse 
af dansktimerne på årgang 12, der læses af Anne. 

Danseprojekt for årgang 11 og 12 i uge 5. 

Projektuge i uge 4 for hele mellemtrinnet. 

Skolefest d. 17/3 

Elevrådet : 

Elevrådet har fordelt dagene, hvor børnene må være på parkourbanen, så det bliver fordelt lidt her i 
starten. 

Der er arbejdet med sprog 

Bestyrelsen : 

Høringssvar på at eleverne skal have 7 uger sommerferie. 

Sommerferien slutter d.  14/8  2017 

Høringssvar omkring kvalitetsrapporten fra dagtilbud 



 

SFO/CI 

Johan er startet, og er faldet rigtig godt til. 

 

Børneliv (alle afdelinger) 

Børnene i indskolingen spiser nu sammen med deres årgang. 

Det evalueres i indskolingsteamet. Stamgruppesystemet tages op på et personalemødet. 

I dagtilbuddet er børnene faldet godt til.  

 

Oplæg til folder 

Udvalget arbejder videre, sender dokument til Pia og Anne, der arbejder videre. Folderen udleveres til nye 
børn, og ligge digitalt. 

 

Kostpolitik 

Skolebestyrelsens princip debatteret. Pia og Anne udarbejder forslag til lokalt princip. 

 

Trivselsdag 

Det er d. 3/3 

Det tages med tilbage til skoleteamsene ! 

Forældrekaffe á forældrerådet. 

 

 

Punkter til dagsordenen. 

Arbejdsdag  (Anne, Danny, Charlotte,  Kristina, Pia, d. 19/5) 

Brug af intra 

Folder (Oplæg Pia og Anne) 

Kostpolitik 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


