
Referat fra afdelingsrådsmøde mandag d. 4/11  kl. 18-20 

Der vil være kaffe og lidt at spise. 

Fraværende : Tone, Sulle 

Karl fraværende p.g.a. manglende information. 

Mødeleder : Hanne 

 

Dagsordenspunkt Bemærkninger Referat 
1) Høringssvar ang. ny 

skolestruktur. 
Der har været nedsat en 
arbejdsgruppe, der skulle 
arbejde med et forslag til 
høringssvar. 

Der er skrevet et fælles 
høringssvar for Egebjerg, 
Nykøbing og Odden.  
Planer om at aflevere 
høringssvaret digitalt men også 
personligt til Søren Weith og lave 
en event ud af det –  
Udkast til høringssvar rettet til. 
Det rettet udkast sendes til 
Kristine. 
Skole og børnehave laver 
lanterner. 
Nordskolens vindmøller tages 
med. 
Petter laver høringssvaret i stort 
format.  
Flyer med høringssvar og  
opfordring til at deltage i 
aflevering af høringssvar d. 22/11  
kl. 17:00 uddeles til alle forældre, 
og lægges på Intra og Infoba. 
Høringssvar afleveres foran 
Lokalkompaniet. 
Der laves event på fb. 
Hanne, Malene og Kristine 
koordinerer. 
 
 
 

2) Nyt fra skolebestyrelsen Sonja og Eva  Det sidste møde var et kursus, og 
så har der været et møde ang. 
høringssvar. 
 

3) Evaluering Åben hal  Det gik rigtig godt.  
Sommerhusgæster på besøg, der 
blev vist rundt på skolen. 



Vi vil gerne fortsætte – Rie hører 
idrætsforeningen, om de vil være 
med til at fortsætte. 

4) Orientering omkring 
styrkede lærerplaner og 
forældreinddragelse 

Pia og Sonja Overordnede lærerplanerne 
sendes ud, så kan vi læse dem og 
diskutere det næste gang. 
Der arbejdes med ”Rutiner” i 
hele Odsherred. Her på matriklen 
arbejdes der med ”Uro” især 
omkring måltidet.  
Det nye i loven er, at forældrene 
skal inddrages i arbejdet. 
Der bliver informeret yderligere 
på forældremødet d. 20/11. 
Der er et ønske om 
”forældreambassadører”, en 
repræsentant, der sidder i 
afdelingsrådet, men som er 
forankret i dagtilbuddet, og som 
kan varetage forbindelsen 
mellem afdelingsråd, dagtilbud 
og forældresamarbejde.  
 

5) Info Luciadag  
Forældremøde i børnehave og 
vuggestue d. 20/11 
Klippedag/juleafslutning 
Ny servicemedarbejder 
Huskunstnerordning 
 

 

Næste møde  1) Planlægning af Åben Hal. 
Vi kræver ikke penge for 
indgang. 
Find dato. 

2) Styrkede lærerplaner 
3) Valg af 

forældreambassadør der 
sidder i afdelingsråd og 
kan repræsentere 
dagtilbuddet i det fælles 
forældreforum. 

 
 


