
Referat af afdelingsrådsmøde torsdag d. 8. juni 2017    kl. 17:30-19:30 
 
Tilstede :Karina, Tone, Vinnie, Rie, Susanne, Irene, Jannie, Malene, Yasmin, Anne og Pia 
Fraværende : Kristina Jeppesen på afbud, Lene (Vuggestuen) på afbud 
 
 

1) Info fra: 
 
Vuggestue Der var indvielse i fredags. Det gik rigtig godt. Det blev holdt på et niveau hvor børnehavebørn 
og vuggestuebørn kunne se sig selv i det. Det har været rigtig stort for børnene, de syntes det havde været 
en god dag. De skoleelver, der hjalp til, syntes også, at det havde været en rigtig god dag.  
Der var malerværksted, træværksted, leg i sandet, isbod og popcornbod ! God ide at børnene skulle klippe 
snoren over i fællesskab. Det er blevet hyggeligt, at der er kommer blomster og billeder op i indgangen. 
 
Odden Skoles Venner har givet 10.000 kr. til beplantning. 
Lene er stadig sygemeldt. 
 
Børnehave: Der er afleveret børn 1. maj. Det fungerer rigtig godt, og børnene er rigtig seje og dygtige. De 
har Rikke i 20 timer, men deltager også i skoletimer med indskolingen. 
 
 
Skole 
 Fagfordelingen er færdig, og der er lagt skema. Årgang 17/16 bliver lagt sammen, årgang 15/14 bliver lagt 
sammen og stamgruppergrupperne nedlægge. Det giver timer til holddeling, der kan bruges til Yoga, IT-
undervisning og specialundervisning. 
Vi fortsætter med bevægelsesbånd, men uden faglig tilknytning. 
Svømning kommer til at foregå i Nykøbing med Jan Barslund som svømmelærer. Malene og Karina er med i 
bussen og i svømmehallen. 
 
SFO/CI 
Der er bakketur næste fredag.  
 
Elevrådet: 
Der har været fælles elevrådsmøde. Fælleselevrådet har høringsret over for politikerne. 
Der har været afholdt en fællesfest for alle 6. klasser. Herfra deltog også 5. klasse, da de er slået sammen. 
Der var skum, aktiviteter, disco, boder. Vi havde en Ringcart – den var der mange, der gerne ville prøve. 
Vi har arbejdet med Grøn skole. Vi har været på rensningsanlægget. Vi har arbejdet med vandforbrug. 
Vi har fundet ud af, hvordan man kan spare på vandet. 
Indskolingen var på tur med naturskolen og så på vandets kredsløb og vandet som ressource. 
 
Eleverne har kun mulighed for at spille på mobiler/iIPads to dag om ugen. Eleverne er delte i forhold til det. 
Nogle synes, det er godt, andre synes det er irriterende. Men der er mange der for leget mere.  
I SFO tiden må de bruge dem om fredagen og om morgenen. 
Der er indkøbt brætspil og bolde. Brætspillene bliver brugt meget og eleverne er glade for at der er bolde, 
så man kan spille fodbold, ost mm. 
 
 
 
Skolebestyrelse  



Sidste møde på mandag. Der er udarbejdet høringssvar til trafikplan. Politikerne vil gerne have, at eleverne 
er selvtransporterende, og derfor ønsker skolebestyrelsen, at der er gode sikre transportmuligheder – 
cykelstier mm.  
Der skal udarbejdes princip om afdelingsråd, og om de skal have et beløb ud til disposition. 
Næste år skal der arbejdes med overgange mellem afdelingerne. En forældregruppe har rettet henvendelse 
om det. 
 
 

2) Opfølgning på forældremøde i skoledelen. 
Kort referat fra forældremøderne.  
Brevet, der blev sendt ud til forældrene efterfølgende, er blevet opfattet på forskellige måder. 
Der er stadig noget tilbage at arbejde med i forhold til elevernes sprog. Der arbejdes med sproget i både 
vuggestue, børnehave, skole, SFO og CI.  
Vi mangler at få respons for forældrene – også på hvordan forældremøderne er gået.  
 
 
Der kunne arbejdes med at lave fællesskaber i forældrekredsene.  
 
 
 
 
3)Deltagelse i Odden sætter sejl 
 
Tone snakker med Hanne. 
Irene vil gerne stå lørdag, Anne står lørdag indtil kl 15, Pia vil gerne stå søndag. Jasmin vil gerne hjælpe, og 
måske er der flere elever, der gerne vil stå der.  
Pia og Anne står for plancher og anden infomateriale. 
 
 
 

3) Loppemarked – orientering 
Spred det gode budskab. Der kommer opslag i børnehave, skole Facebook mm. 
 
 
 

 
 
EVT 
 
Kommunikationsformer. Det ligger i skolebestyrelsen. 
Kunne Odden få Ø status, og få færgen billig, hvis man bor her og arbejder i Jylland. Anne tager det 
med til Gitte Løvgreen. 
 

 
 
Punkter til næste år :  
 
Fællesskaber i forældrekredsen/ fælles indsatser mod nedsættende og voldsomt sprog. 
Arbejdsdag. 
 



 
 


