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1) Evaluering af Åben Hal 
 
Det blev hold fredag efter Kristi himmelfart. Der var ca. 80 personer i hallen i løbet af de tre timer, 
der i blandt flere sommerhusgæster. 
Det var super hyggeligt. 
Det var nemt at få sat baner/redskaber op og også at få ryddet op efterfølgende. 
Afdelingsrådet vil gerne gøre det igen – gerne i efterårsferien og så igen i foråret. 
Anne undersøger om hallen kan åbnes søndag i uge 41. 
Rie tager forslaget med i idrætsforeningen, da det også afhænger af, om de vil stille op. 
Hvis det kan arrangeres, skal vi have lavet posteres til loppemarked og til Odden sætter sejl. Petter 
laver Posters – Anne printer og laminerer. 
 
 
 
 

2) Evaluering af legegrupper. 
Det har fungeret i indskolingen og i årgang 13. 
Afdelingsrådet ønsker, at det fortsætter næste skoleår, gerne på tværs af flere årgange end i år. Det 
har været rigtig godt for de ældste børn i børnehaven at være med. 
Personalet i børnehave og skole laver nye legegrupper ud fra deres kendskab til børnene. 
Nye legegrupper meldes ud lige efter sommerferien, og derefter mindes der om det i diverse 
nyhedsbreve et par gange i løbet af året. 
Kunne der laves en legegruppedag ? 
Forslag om at inddrage eleverne i dannelse af legegruppe – f.eks ved at de hver valgt tre børn, som 
de sjældent legede med. 

 

3) Fælles spisning på Sambadag d. 21/6 
Eleverne laver salat i de to første lektioner – børnehaven laver også salat. Det betales af 
afdelingsrådets konto. 
Man skal så selv tage kød og drikkevarer med – samt service. 
Hanne, Sulle og Petter sørger for grill – der gives besked til Anne ang. grillkul. 
Man skal tilmelde sig spisning ! 
 
 

4) Evaluering af forløb med Ramböll 
Rapport udsendt tidligere til afdelingsrådet. Ligger også på PolitikkerWeb. 
Kommunalbestyrelsen sender høringsmateriale ud inden sommerferien. 
Afdelingsrådet kan indsende høringssvar – det tages på dagsordenen ved 1. møde i det nye skoleår. 
Forældre kan også sende høringssvar. 
 
 



 
5) Evt. 

 
Det fungerer godt med børnepasning til forældremødet. 
Vi mangler hjælpere til loppemarkedet 
 

6) Punkter til møder næste skoleår. 
7) Styrkede lærerplaner 
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