
Referat af afdelingsrådsmøde onsdag d. 6. december 17:30 i mødelokalet. 

Fraværende : Afbud fra :Anna, Irene og Rie  Uden afbud : Charlotte, Petter 

 

1) Evaluering af fællesspisning/møde ang. legegrupper. 
        Mange positive tilbagemeldinger. Mange synes, at det var hyggeligt at spise sammen. 

       Enkelte skeptiske spørgsmål. En del positive tilbagemeldinger. 

En legegruppe har været i gang, og det havde været en god oplevelse.  

De fleste vil nok starte efter jul. 

Der er udfordringer hos de store elever, især hvis børnene ikke er med på det. 

Afdelingsrådet kan godt lave nogle ”Åbent hus – vi spiser sammen” eftermiddage/aftner. 

Nogle ville gerne have årgangene blandet lidt mere. 

Formålet er at lege med andre end dem man plejer at lege med. 

Vi evaluerer på et fællesspisningsarrangement i slutningen af året. 

  
 

 
2) Styrkede overgange (Overgang fra børnehave til skole) 

 
Sonja præsenterer årshjulet, der er udarbejdet for hele kommunen. Personalet der arbejder med 
overgangen orientere om processen, og hvor langt vi er i denne proces. 
 
Vi har arbejdet med styrkende overgange i to år. Der er lavet et årshjul for overgangen, der starter i 
august, hvor de nye skolebørn kommer på genbesøg i børnehaven – her på matriklen foregår 
gensynet meget om morgenen og på legepladsen. I november måned er der indskrivningsmøde. 
Her kommer de og ”ser” skolen – Besøgene skal så starte i december, men her er vi allerede 
sammen på efterårets lejr, til klippedag, til sidste skoledag inden jul. I februar kommer der en fra 
skolen ind i børnehaven og lærere børnene at kende. Der er møder mellem personale om 
overlevering, og så igen et forældremøde i april. Der laves fælles aktiviteter under hele forløbet. 
 
Det er et ministerielt projekt, der sendes et link ud til rapporten. 
 

               Vi samarbejder og besøger hinanden i løbet af året – når det giver mening. 

 
 

3)  Pædagogiske lærerplaner evaluering. Pia fremlægger de lærerplaner, der medsendes som bilag på 
efterfølgende mail. 
Lærerplanen fra 15 – 17 er evalueret.  
I de nye ”Styrkede lærerplaner” bliver vedtaget ved lov i februar. Der lægges mere vægt på leg og 
dannelse.  



Pia fremlagde evalueringen. Der blev evalueret på overflytningen til Skoletoften. 
 

 

4) Skolebestyrelsen : Udvalget vil have forslag til skolestruktur. Der skal lægges et afdelingsrådsmøde, 
så vi kan debattere skolestruktur. Vi skal derfor holde møde afdelingsrådsmøde i start februar 
 
 
 

                  

5)    Elevrådet:  
 
Elevrådet arbejder med ansøgning til nye ideer til det grønne område. Der er ønsker om mere 
klatring/pakour og små trampoliner. 
Juliane og Mads sidder i fælleselevrådet. Elevrådet blev hørt om de ønskede kortere skoledag, men 
da det så ville gå ud over U.uv, ønsker elevrådet ikke at der bliver kortere skoledage – slet ikke, hvis 
det giver lektier. 
 
  
 

                    

6) EVT 
 

Pia og Anne fastsætter det sidste møde inden sommerferien. 

Næste møde 21/2   kl. 17-19. 

 
 

 

Punkter til næste møde : Fællearrangement med spisning og evaluering af legegrupper. 

 

 


