
Dagsorden afdelingsrådsmøde  Dag, dato, tid: d.17.01. kl.16.00 – 18.00. 
 

Mødeleder:   

Referent:  

Afbud Lene, Stine, Lone 

  

  
Emne  

Formål med punktet  

(- hvad skal vi udrette?)  

Proces  

(hvordan behandler vi emnet)  

Beslutning   

(referat – hvem gør hvad)  

        1.  Siden sidste fra skole 
og børnehave  

  

 
Orientering 
      -      Ansættelser 

- Inklusion 
- Håndtering af vold 

og trusler 
- Bevægelse 

Vi skal ansætte en pædagog og lærer og vil gerne 
have en forældre med til samtale d.30.1 fra 
kl.12.30 til 16. Er der nogle af jer, der har 
mulighed? 

I alle team har vi et studie om inklusion, som 
optakt til en pædagogisk dag i februar for lærere 
og pædagoger. Vi læser bogen Adfærdsproblemer 
i skolen af Bo Hejlskov og drøfter temaerne på 
teammøder. Vi har to bøger vi kan sende på 
læserunde blandt jer forældre, de skal bare være i 
hus, når vores to nyansatte begynder 1.3. :-) 

Med hjælp fra kommunes HR er vi på vej til at 
lave en handleplan for håndtering af vold og 
trusler. Det ligger i fin forlængelse af vores 
arbejde med inklusion, hvor opsamling af 
erfaringer og nyeste viden gerne skulle være med 
til at give os en god handleplan. 

På vores seneste personalemøde d.10.1.var det et 
ønske fra personalet at vi sammen stillede skrapt 
på, hvordan børnene bedst oplever og opnår 
bevægelse i børnehave og skole. I vil blive 
fremvis resultatet på mødet  

 Også forældrebog, Bo Hejlskov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støvsugning om morgen?  
Forslag: 
Kan robotstøvsugningen anvendes.  
Børnehaven. Kan gangen kun 
være til aflevering frem til kl.9. En 



pædagog på gangen til at tage 
imod. 
 
Klub: Tasker på gangen i stedet 
for i aulaen. 
 
Udvalg til udsmykning af aula. 
 
Digitaldannelse og 
digitalopdragelse – især 
ældstegruppe, måske besøg af 
politiet. 
Forældrearrangement. Undersøge 
Red barnet. 
 
Gerne kortere skoledage uden at 
udhule sfo – en politisk debat.  

2 Skolebestyrelse  Evaluering af skolestruktur.  Orientering 

3 Markedsdag d.26.5. 

og arrangementer 
gennem videre frem. 
Hvordan med 
forældrekaffe? 
arbejdslørdag m.m. 
Afdelingsrådsmøder 

Vi laver planen for 2018  Familiekaffe, Malene, Louise, Mette 
– Trivselsgruppen. 
 
Markedsdag: Louise, Mette. 
Forestilling kl. 10. Loppemarked og 
frokost 
 
Arbejdslørdag d.22.9.  
Afdelingsråd d.17.4. 

4.  Trafikforhold Hvordan fungerer de nye 
parkeringsforhold? 

  

 

     5.  Kostpolitik  Kostpolitik – 
arbejdsgruppen arbejder 
videre 
 
 

  



6.  Evt.      

7.  Næste møde:   Fælles forældremøde   

  

  

 

 

 


