
Referat afdelingsrådsmøde 9/5-2019. 

Til stede: Malene (Storm & Karl), Anne (Arthur), Lise, Louise H. (Sofus), Lene (Molly & Jonathan), Thomas, 

Stine N., Stine H., Mette (Marius & Mimi) og Jeanette.  

Afbud: Helle (Annamaja & Gabriel), Naomi (Amanda), Sisse (Louie & Osvald), Louise J. (Adam & Oskar), 

Lone. 

Referent: Jeanette. 

 Nyt fra skole og klub 

 Mobilfri skole: Mobilfri skole er sat i gang – startede d. 6/5. 3.-6. klasse skal aflevere deres 

telefoner om morgenen. De kommer i kasser og bliver sat i klubbens lille rum. De må 

bruges i undervisningen i samråd med læreren, eller hvis de skal ringe med en besked. Det 

har været rart i både skole og klub. Taget godt imod blandt elever. God feedback fra 

forældre.  

 Nyt skoleår: Thomas briefer om fagfordeling – hvordan det foregår. Der ventes på det 

endelige budget. Vi bliver ikke færre lærere end vi er nu. Det ser ud til, at der skal ansættes 

en lærer til en halv stilling.  

 Kantinen: Er stadig lukket. Åbner ikke resten af skoleåret, og det er endnu uvist hvordan 

det ser ud efter sommerferien. Tove er stadig sygemeldt, men der arbejdes på at Tove 

kommer tilbage i en eller anden udstrækning.  

 Klubben/jobopslag: Forældrene i afdelingsrådet søger lidt modspil til Majse. Der er slået en 

klubpædagog op på 9 timer. Der har været 7-8 ansøgere, der er samtaler i næste uge. Det 

skal være uddannede personale der skal ansættes.  

Der er også slået en stilling op på 12 støttetimer til pr. 1/8-2019. 

 Nyt fra børnehave og SFO: Kometerne er startet i SFO, Lise fra børnehaven er med i SFO i maj og 

juni hvilket betyder, at Necla har fået flere timer i børnehaven. Der er ikke så mange børn i 

børnehaven lige pt, men der starter to før sommerferien og tre efter sommerferien.  

3. klasse er rykket i klub.  

6. klasse er gået i gang med overgang til Grundtvigsvej. Der bliver afholdt åbent hus i Ung i 

Odsherred. Majse tager derop med 6. klasse løbende frem til sommerferien.  

SFO søger gode idéer til afhentning af glemmetøj. Der kom et forslag om at tøjet kan blive lagt frem 

på markedsdagen. Man kan også nævne det på forældremøderne eller reklamere for det til 

familiekaffe.  

Mette (Marius og Mimi) kommer med en dato for familiekaffe.  

 Ny skolebestyrelse – vi skal have repræsentanter fra Egebjerg: Lene W. kan godt være med i 

bestyrelsen, hvis ikke der er andre forældre der vil. Der kom forslag om, at slå et slag for 

skolebestyrelse på markedsdagen, samt at få forældrerepræsentanter fra bestyrelsen med på det 

første forældremøde. 

Der mangler forældrerepræsentanter fra børnehave og skole samt to medarbejderrepræsentanter. 

Derudover kunne det være rart med et par suppleanter.  

Der mangler også forældrerepræsentanter fra børnehaven i afdelingsrådet.  



 Evaluering af arbejdslørdag: Der var enighed om, at det var en god og hyggelig dag, hvor der blev 

lavet mange ting. Bl.a. blev børnene i børnehaven glade for deres ”nye” sandkasse. Der var et 

ønske om, at der var flere der mødte op. Derfor blev det besluttet, at næste arbejdsdag skulle være 

en fredag med start fx kl. 13.00, og afslutning med fælles aftensmad.   

Idé til næste arbejdsdag: Alle børn laver deres håndaftryk samt årstal på nogle plader, som kan 

hænges op på skuret i børnehaven ud mod p-pladsen. Efterhånden som der kommer nye børn ind 

laves nye plader og udgået børn tages ned.  

Indtil videre en arbejdsdag om året.  

Der var en undren over, at personale gjorde hovedrent på en arbejdsdag (se næste punkt). 

 Rengøring: Daglig rengøring er ikke hovedrengøring. Der er kommet en vikar der hedder Rikke, som 

hjælper en gang imellem. Der er startet en der hedder Martin, som tager sig af de grønne områder 

så Arne får mere tid til rengøring og pedelopgaver.  

 Evt.:  

 Indvielse: Der er indvielse af cykelsti d. 29/5 med 6. klasse og Thomas. De cykler mod 

Nykøbing, hvor de mødes halvejs med Mikkel (leder på Grundtvigsvej), hvor Thomas 

overdrager eleverne. De holder pitstop med Anneberg hvor 6. klasse fra Grundtvigsvej er 

klar med noget at spise og drikke, og derefter videre til Grundtvigsvej, hvor der bliver lavet 

en festlig modtagelse. Anders Bro er tovholder på programmet.  

 Markedsdag: Forældrene i trivselsgruppen vil gerne have biologisk nedbrydelige kopper til 

kaffesalg på markedsdagen.  

Trivselsgruppen skal lave skriv om markedsdagen som Thomas kan sende ud.  

 Trivselsgruppen er i gang med at udarbejde et årshjul til aulaen.  

 Rambøllrapport: Lene W. påpegede, at rapporten fra Rambøll viste, at der var flere 

afdelingsråd der syntes de havde for lidt indflydelse på skolebestyrelsens arbejde. Dette 

skal op som et punkt på det næste afdelingsrådsmøde.  

 Høringssvar: Høringsmaterialet omkring specialområdet i forhold til den nye skolestruktur 

er færdig d. 15/5. Thomas sender det ud når han får det, og ellers kan det findes på 

politikerweb. Høringsperioden er 15/5-24/5, hvor vi i den periode skal mødes og udarbejde 

et høringssvar.  

 Thomas savner udmeldinger fra forældrene i afdelingsrådet til de andre forældre på 

skolen. Fx i form af et skriv ud når der skal holdes afdelingsrådsmødet, og igen når det er 

holdt. Referatet skal også sendes ud. Der var forslag til opsætning af tavle til referat samt 

en postkasse til input til afdelingsrådet/trivselsgruppen. Dette blev dog ikke endeligt 

besluttet.  

Der er ikke flere afdelingsrådsmøder i år. Næste møde er i August. Der var et ønske om, at der på det første 

møde skal udarbejdes et skriv om de ting der skal meldes ud i løbet af året. Derudover skal markedsdagen 

evalueres.  

 

 


