
 Dagsorden til afdelingsrådsmøde tirsdag d. 19. september 2017    kl. 17:30-19:30 
 
Der vil være mulighed for at få lidt mad samt kaffe og te. 
 
Tilstede :Pia, Malene, Irene, Jannie, Petter, Hanne, Rie, Karina, Sulle og Karl 
Fraværende : Lene, Charlotte og Tone 
Bemærkninger til dagsorden 
Valg af mødeleder : Hanne 
 

1. Info fra: 
 
Vuggestue:  
Der arbejdes med Havets dyr – hvor kommer maden fra? Der tages udgangspunkt i, hvad børnene er 
optaget af. 
Personalet er på Nussakursus. 
Forældremøde på mandag – her bredes Nussakurset ud samt lærerplanerne. 
Lærerplanerne evalueres. 
Næste skolebestyrelsesmøde er her- der vil børnehaven præsentere, hvad de har arbejdet med. 
Der er 9 vuggestuebørn og 17 børnehavebørn.  
Det er ikke mange, men en del af børnene er meget udfordret. 
Der er sendt en ansøgning til fagcentret for at få en større bevilling, så dagligdagen kan dækkes ind, og der 
også kan vikardækkes. 
SFO og vuggestue/børnehave hjælper hinanden i de yderste åbningstimer. 
Alle afdelinger her bliver ramt af at vi får tildelt ressourcer i forhold til børnetallet. 
 
Alligevel opfatter forældrene som at der er en rigtig god stemning, meget lys og luft, og at det er et godt 
sted for børnene at være. 
 
 
Børnehave:  
Sonja er trådt ind i skolebestyrelsen som personalerepræsentant. 
  
 
Skole: Der har været afholdt forældremøde for mellemtrinnet, indskolingen, årgang 12 og for hele 
afdelingen. 
Mellemtrinnet får svømmeundervisning i Nykøbing. Det fungere rigtig godt. 
Bevægelsesbåndet er rykket til om morgenen, hvor der er bevægelse i 20 minutter – pulsen skal op. 
Alle har været på lejr – det var en god lejr, men den var noget våd især for mellemtrinnet. 
Vi deltog ikke i Odsherredstafetten pga vejret. 
Årgang 14 og 13 tager til håndboldstafet i morgen i Nykøbing. 
Der er skolefotografering d. 21/11 
Vi har afholdt brandøvelse – det gik godt. 
 
SFO/CI: 
 
Elevrådet: Karl er valgt som elevrådsformand og rep i afdelingsrådet. 
Juliane og Mads deltager i fælleselevrådet. 
Vi skal snakke om, hvad vi gerne vil have af legeredskaber udenfor. 
 
 



Skolebestyrelse:  
                 -skolestrukturdebat 
 
Det bliver det nye byråd, der skal tage beslutning om skolestrukturen. 
Holder vi fokus på afstanden til Højby eller de mange fantastiske ting vi har her – at vi selv kan hente fisk på 
havnen, at det er så nær vandet. 
Skal børnene i kommunen få institutionsplads på en anden måde.  
Her er der luft.  
Det er vigtigt at få fortalt de gode historier herfra. 
Vi skal i avisen med de gode historier.  
 
 
                 -frihedsbrev 
Frihedsbrevet og dets betydning : Frihedsbrevet betyder, at vi kan bevare vores kultur og vores profil 
 
 
                 - Princip vedr. ressourcer til afdelingsråd (bilag medsendes) 
Der er bevilliget 5000 kr. til afdelingsrådet. 
Vi tager punktet på næste gang – så har folk mulighed for at tænke over, hvad de skal bruges til. 
 
 
 
 

 
2. Evaluering af arrangementer    

-Odden sætter sejl 
-Det har været godt og superhyggeligt, men det er rigtig svært at få dækket vagterne i boden.  
Vi springer over næste år. 
Skal vi holde et arrangement på skolen i efterårsferien for alle de børn, der er i sommerhus. 
 
 
 
-Forældrearbejdsdag. 
Det var en god, givende, konstruktiv og hyggelig dag. Vi fik lavet rigtig meget, som vi ellers aldrig 
ville have fået råd til at få lavet. 
Forslag om at gå en runde og besigtige vores arbejde inden vi spiser.  
 
Vi vil gerne gentage det, når der er et behov. Andre gange kunne det være en 
sommerfest/arrangement. 
 
Husk at melde ud i god tid ! 
 
 
 

3. Fællesskab i forældrekredsen/ fælles indsats mod nedsættende og voldsomt sprog. 
 
Punktet tages op på et møde, hvor der er god tid til at diskuterer det. Vi opfordre forældrene til at 
henvende sig til skolen, hvis de gør sig bekymringer. 
 
 



 
 

4. Styrkede pædagogiske lærerplaner 
Der er kommet en ny lovgivning, så der sker en ændring i den måde man tænker læring på. Læringsmiljøet 
skal forme børnenes læring. Det er den måde vi har arbejdet på, der bliver implementeret. Der tales mere 
om det på forældremødet på mandag. 
 
 

5. EVT 
Generalforsamling i OSV på torsdag 
 
 
Punkter til kommende møder : 

• Styrkede overgange 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


