
Nordskolen - Odden 

 

Afdelingsrådsmøde onsdag den 21. februar 2018 kl. 17.00 – 19.00 

Afbud : Charlotte, Kristina, Irene, Jannie, Tone.  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. Hvis man ønsker punkter på dagsorden, meldes det ind, også gerne når 
man modtager dagsordenen. Hvis man skriver ud til alle – er punktet på dagsordenen. 

 

2. Dato for Fællesspisning i slutningen af året, samt evaluering af legegrupper 

 

a. Status på legegrupper nu 
Nogle har holdt legegruppeaftaler, andre har ikke. De aftaler, der har været holdt har været 
gode. Nogle legegrupper regner først med at komme i gang, når det bliver bedre vejr.  
Det skal måske ikke hedde legegruppe for mellemtrinnet.  
Grupperne fortsætter frem til sommer, og så laver skolen nye grupper. Grupperne dannes på 
de hold, der bliver undervist i. 
Vi skal huske, at når vi får nye børn, så skal de meldes ind i en legegruppe. Når børn skifter 
årgang, skal vedkommende også ind i en legegruppe på årgangen. 
Den gode historie skal fortælles. 
Det er en god ide, at bede andre forældre i gruppen om hjælp/gøre det sammen. 
 
Opdateret legegruppeliste sendes ud. Sonja og Anne udarbejder den og sender den ud. 
 
 
Ide om at holde Åben skole i løbet af ferier. Idrætsforeningen kunne inviteres til at deltage.  
Ide : Der åbnes og laves tilbud om at børn kan komme op og lave parkour/bage 
pandekager/kører et hjulet/prøvede lidt selvforsvar. Sommerhusgæster inviteres til at deltage. 
En fra skole/børnehave er her og kan guide rundt. 
 
Udvalg med idrætsforeningen nedsættes : Anne, Hanne, Rie, Petter. Rie koordinerer dato. 
Der kan trækkes på bosætningskonsulenten. 
 
Fællesspisning: Hanne skriver indbydelse til fællesmad d. 17 efter indskolingsmøde. 
 
 

3. Alkoholpolitik ved forældrearrangementer hvor dagtilbud/skole er vært 
Der må ikke indtages alkohol ved arrangementer, hvor dagtilbud/skole er vært. 

 

 



4. Orientering fra Pædagogisk tilsyn i Vuggestue & Børnehave 

Meget positive tilbagemeldinger.  

Fokus fremover :  

Afbrydelser af det pædagogiske arbejde.  

Igangsættelse af lege. 

Legehus på sandkasse var dårligt og er fjernet.  

Personalesammensætningen ligger i forhold til pædagoger/medhjælpere   godt. Der er       mange 
pædagogtimer, en del pædagogmedhjælpertimer og ganske få timer, der er dækket af uuddannet 
personale. 

   

Der er givet ekstra timer til børnehaven/vuggestuen i år.  

Rapporten bliver sendt ud via Infoba. 

 

 

5. Elevråd. 

De skal arbejde med regler for bordtennis. 

Fremover afholder vi møde 1. torsdag i hver måned. 

Vi har givet gode ideer til Bevægelse med faglighed. Ideerne skal blive til et katalog som 
fælleselevrådet står for. 

Vi har evalueret fastelavn. Vi er tilfredse med dagen, men vil gerne have flere præmier for bedst 
udklædt, og så vil vi også gerne have flere gemmesteder til papirkuglekrig. 

Ideer til udflugtsdag : Zoo, Ingeniørernes hus, Eksperimentariet. 

 

6. Børneliv og nyt fra dagtilbud og skole 
 
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i dagtilbuddet, og det har resulteret i en grøn smiley. 
Der kommer tre nye børn i vuggestuen. 
Der er kommet to nye børn i børnehaven, og der kommer to mere. 
Dagtilbud har ikke været med i læsefestival, men det kommer de med til fra næste år. 
Rebecka stopper som vikar. Sif og Lea kommer tilbage som sommervikar. 
 

Skole:  Eva er ansat pr. d. 1/3  2018 som pædagog i SFO. Hun skal også have timer i skolen. 

 

 



 

 

                          

 

               

               

7. Evt. 
 
 
Pia og Anne fastsætter næste møde. 


