
Dagsorden                                                                                                                                          Den 24. januar 2019 
  
Afdelingsråddet Nordskolen afd. Egebjerg Skole                                                                        Kl: 16.30 til 18.30 

 

Referent: Jeanette 

Ordstyre: Jeanette / Thomas 

Til stede: Louise J. – Malene – Stine N. – Lise – Mette – Louise Hem – Naomi – Jeanette – Anne - Thomas 

Afbud: Lene W. – Helle Ankerstjerne – Stine H. - Lone 

 

Emne Referat - beslutning 

Skolestruktur – hvad nyt?                    
(Thomas & Stine) 

Den nye struktur godkendes endeligt tirsdag d. 
29/01. 

Nyt fra skole / børnehave 
 
Nye lærer – (Thomas) 
 
Hjertevenner Egebjerg (Thomas) 
 
Skoleindskrivning næste skoleår (Stine) 

Søren holder afsked i 1.klasse torsdag morgen i uge 
5 og personalet holder afsked torsdag eftermiddag. 
4.klasse har Søren selv aftalt noget med. 
 
Helle den nye lærer starter den 1.februar, og hun 
glæder sig rigtig meget. Hun overtager Sørens 
skema resten af skoleåret. 
 
Der er startet tre nye elever i ældste – alle er 
kommet rigtig godt i gang.  
 
Hjertevenner Egebjerg – fokus på antimobning 
starter i april og skal spredes ud i hele byen. 
 
13. nye indskrevet til den kommende 0.klasse. 

Kostpolitik (Thomas) Kostpolitik godkendt og vedtaget den forventes sat 
i værk fra uge 8.  

Arbejdslørdag – den 6. april – hvad nu? (Alle) Sisse, Anne og Malene er i arbejdsgruppen og 
kalder ind til en arbejdsmøde med Anders Bro, 
Stine H. og Thomas 

Juniorklub & mobiltid (Stine) Udsat til Stine H. er med til møde. Der er ønske om 
mobilfri klub. 

Repræsentanter fra børnehaven – deltagelse ved 
forældremøder status (Alle) 

Lise tager kontakte til forældre fra børnehaven 
angående af være med i afdelingsrådet. Ejnes mor 
har vist interesse.  
 
Afdelingsrådet vil bestræber sig på at være til 
stede ved alle forældremøder. 

Generelt Aula trænger til et løft – afdelingsrådet kommer 
med input hertil. 
 
Der blev spurgt til regler i forbindelse med gaver 
ved fødselsdage. Thomas foreslår at dette tages op 
ved forældremøder. 
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Nyt projekt på skolen angående affaldssortering og 
genbrug – starter op i foråret. Skolen deltager i 
skraldeindsamlings ugen i marts. 
Der kom et forslag om en evt. turnus blandt 
klasserne for skralde indsamling på skolens område 
hele året rundt. Thomas går videre med dette. 
 
Jan og Lone er indstillet til en pris gennem Novo 
Nordisk – vinder findes i marst. 
 
Der starter cirkusklub op 9.marts – hver anden 
lørdag i salen – evt. samarbejde i forbindelse med 
cirkusdag. 
 
Forslag om regler for mobiler med på tur – dette 
tages op på næste møde. 

 

Næste møde den 20/03-2019 kl: 16 til 18 


