
Dagsorden til afdelingsrådsmøde onsdag d. 15. 03.2017 

kl. 17:30-19:30 i mødelokalet 

 
Fraværende: Hanne, Irene, Vinnie, Kristina, Karina, Jasmin og Jannie. 

Godkendelse af dagsorden 

1) Info alle afdelinger 
Vuggestue/børnehave 
Er mere ude. 
Har søgt penge i Matasfonden til beplantning. Det overvejes at søge Odden skoles venner, 
så de alligevel kan plantes på arbejdsdagen. 
Der er fuld gang i overgangen af de store, som skal starte skole i år. 
Uddannelse i neroaffektiv udvikling. 
De store børn skal til København- OSV betaler bussen. 
Der afholdes indvielse d. 2/6 kl. 14. 
Der er ordnet inde i værkstedet - på arbejdsweekenden d. 28-29 april er der kreativt 
kursus. I denne weekend arbejdes der også med de pædagogiske lærerplaner - der skal et 
nyt tema på om børns udtryk. 
 
 
 
Skolen 
Der er skolefest på fredag, og det præger skoledagen i denne uge. 
Hanne de la Dornonville er ansat, og har timer på mellemtrinnet. 
Det går godt med kun at have ipads onsdag og fredag. Vi har sat bordtennisbord op, har 
indkøbt fodboldbord og fodbolde til udendørs spil. 
Vi har afholdt trivselsdag. 
 
Sfo 
SFO ol d. 19/4 
Der eftrelyses aktiviteter i CI. 
 
 

2) Elevrådet 
Der er kommet parkourbane.  
Der er god stemning i frikvartererne 
 

3) Bestyrelsen 
Ingen repræsentanter i dag var til stede til bestyrelsesmødet. Se derfor referatet. 



Pia og Signe(leder fra Egebjerg) har holdt møde med Helle Ankarstjerne om at få 
dagtilbiddene mere synlig i bestyrelsen. 
 

4) Børneliv (alle afdelinger) 
5) Oplæg til folder 
6) Kostpolitik           Vuggestue, børnehave , skole og Sfo fremlægger kostpolitik 

Dagtilbuddet har udarbejdet en lokal kostpolitik 

For skoledelen gælder skolebestyrelsens kostpolitik samt den tilføjelse, der står i vores 
folder. 

Bilag udsendes af Pia, og lægges derefter på hjemmesiden. 

 

7) Arbejdsdag 19/5  status 

Beplantning i børnehaven. 

Maling af Logo i skolegården 

Maling af ”leg på streg” 

Maling af CI 

Oprydning i skoven  

Reparation af bænkene omkring bålet 

-Hvis det regner, kan der laves opgaver indendørs : rengøring af mikroovne og køleskabe 
mm. 

 

Vi starter kl. 15 og kl. 18 er der fælles ”En grillet pølse og en vand/øl” 

Anne, Pia og Danny laver opslag med arbejdsopgaver, hvor man kan skrive sig på. 

Anne og Pia laver opslag på Infoba og Intra. Forældrene sørger for at dele det på 
Facebookgrupperne. 

Danny sørger for materialer, pølser, brød, øl, kul og vand. 

Charlotte sørger for grill. 

Husk at invitere Bedsterne. 

  

8) EVT 
Sommerferielukket i SFO - Se hjemmeside 



Lus- der er rimeligt roligt pt. 
 

 

 

Punkter til kommende møder : 

Brug af intra 

Værdiregelsæt 

 

   

 


