
Dagsorden til afdelingsrådsmøde   
Torsdag d. 29/8  kl. 18-20 

Mødelokalet, Skoletoften 7 

 

Fraværende: Pia/andet møde, Kasper, Malene 

Tilstede : Petter, Karl, Malene, Sonja, Rie, Eva, Hanne , Anne, Sulle. 

 

Man skal melde fra, hvis man ikke kommer – man skal ikke melde til. 

Der sendes et dagsordensforslag ud ca. 2 uger før mødet – alle  kan så melde ind, 

hvis de har noget, der skal på dagsordenen. 

 

 

Punkt Uddybning Referat 

 
Valg af mødeleder 

 Tone 

Fra skolebestyrelsen Første møde i 
skolebestyrelsen er afholdt. 
Er der noget, der skal gives 
videre? 
 

Der arbejdes med alle de 
overgange eleverne har. 
Man vil gerne styrke 
elev/elev læring. 
Bevægelse i 
undervisningen. 
Honorar til elever i 
skolebestyrelsen? Sammen 
med en lidt lettere 
dagsorden. 
DM i skoleudvikling. 
Skolebestyrelsen vil gerne 
have, at vi holder et møde 
– det skal enten være d. 
24/10 og 25/4. 
Bestyrelsesmødet er kl. 18-
20 



Der er ikke valgt formand.  
 
Det er dejligt, at der er lagt 
et lille minireferat op på 
Nordskolen, Odden - Hvem 
vil med ? 
 
Den Grønne Friskole kunne 
komme kunne evt komme 
og give et oplæg omkring 
bevægelse i 
undervisningen. 
 
Der kan også søges puljer. 
 
 

Skolestruktur Der er måske taget en 
beslutning omkring den 
fremtidige struktur. Er der 
noget vi skal forholde os 
til? Høringssvar ? 
 

Der bliver fire skoler: 
 
Billesvej/Grundtvigsvej 
Odden/Højby 
Egebjerg/Vig 
Asnæs/Fårevejle/Hørve 
 
Afdelingsrådet skriver svar 
på den offentliggjorte 
strukturforslag.  
Hanne er tovholder.  
Forslag sendes rundt inden 
det sendes  
 
 
 

Åben hal Vi holder åben hal d. 14. 
oktober. Hvem af os 
kommer? 
 

Rie, Hanne (Måske), Sulle 
(Måske), Petter, Tone, 
Malene, Eva. 
Idrætsforeningen kommer 
med en del folk. 
Malene, Jannie, Rie bager. 
Rie køber saftevand. 



 
 

Den nye dagtilbudslov Orientering v/ Sonja 
 

Den nye lov tager legen 
mere ind. Legen skal være 
grundlæggende. 
Forældrene inddrages. 
Børnehaven  og vuggestuen 
skal i gang med et projekt 
”Rutiner”. Der er opstart 
lørdag med en pædagogisk 
dag. 
Der er forældremøde i 
næste uge. Kan man ikke 
komme, kan man få 
materiale omkring 
projektet. Der opfordres til 
at en forældre tager 
referat. 
 

Læsefestival. Orientering v. Malene P og 
Sonja 
 

Der er læsefestival i uge 45. 
Der er program for alle 
børn i vuggestue, 
børnehave og skole. Vi får 
en forfatter herud hele 
ugen (Malene Kirkegaard).  
Børnehaven får en 
bibliotekar ud og læse højt 
for børnene.  
Børn læser for børn. 
 
Petter har en forfatter 
boende hjemme hos sig, 
der gerne vil komme op på 
skolen, og fortælle for 
børnene.  
  

Lejr/emneuge/odsherr
edstaffet 

Orientering v/ Anne 
 

Kort orientering – se i 
øvrigt intra. 
 



Svømmebassin/skater
bane 
 
 

 
 
 

Erhvervsskoler 
Fonde 
Huskunstnerordningen 
DM i skoleudvikling. 
 
Skal det bygges i træ eller 
beton eller noget helt 
andet. 
 
Petter og Hanne 
undersøger videre 
 
 
 
 

Elevråd 
 
 

 Vi får større parkourstativ 
og klatrevæg. 
 

Datoer for kommende 
møder 

 24/10  afdelingsrådsmøde 
derefter 
skolebestyrelsesmøde. 
 
Pia og Anne finder to 
datoer mere – de skal være 
rullende på dage, og ikke i 
samme uge som 
bestyrelsesmøder.  
 
 

 


