
 
 
 

             

 

Afdelingsrådsmøde på Billesvej torsdag den 7. juni 2018 

klokken 18.30 -20.00   

Mødet afholdes på skolens kontor  

Eventuelle afbud til mødet meddeles skolens kontor 

 

Dagsorden: Referat: 

Til stede: 

 

Rikke, Linea, Pernille, Jeanette, Michael, Dorte, 

Bettina 

1. Skoleåret 18/19 Dorte og Bettina fortale personale situationen. Vi 

skal søge personale til Sfo og det faldne elevtal 

har betydet forflyttelse af 2 lærere.  

Billesvej er stukturmæssigt i en overgangsfase 

da vi venter på afklaring af skolestrukturen, samt 

det faldene elevtal betyder at klasserne skal 

samarbejde på årgangen i næste skoleår.  

 

2. Skolestrukturen i Odsherred Dorte og Bettina fortalte om de forslag der er ud-

arbejdet.  

3. Renovering af legeplads og parkerings-

plads 

Hurra hurra hurra, når der roder sådan foran 

skolen er det fordi at vi får renoveret vores p-

plads og ny asfalt i skolegården. Oven i alt dette 

er der i øjeblikket ved at blive tegnet på en helt 

ny hovedindgang til skolen, samt facaderenove-

ring ud mod skolegården. Arbejdet vil løbe hen 

over efteråret og ind i det nye år. Vi glæder os 

enormt, dette har vi drømt om i mange år.  

4. Evt. samarbejde mellem afdelingsrå-

dene på Billesvej og Grundtvigsvej 

Vi ønsker alle det tætteste samarbejde mellem 

de 2 afdelinger, således at elever og forældre op-

lever et samlet skoletilbud i Nykøbing. Derfor vil 

vi invitere til at holde 2 afdelingsmøder sammen 

med Grundtvigsvej i skoleåret 18/19. 
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5. Evt. 

 

 

Vi havde en meget lang og konstruktiv snak om 

hvordan vi på skolen i højere grad kan fortælle 

alle de gode historier.  

Et af de tiltag der bliver taget fra næste skoleår 

er at Bettina og Dorte næste år deltager på for-

ældremøderne i børnehaverne.  

Ideer:  

-Slå på at skolen ligger midt i geoparken 

-Vi har en stærk skolekultur, det skal vi fortælle 

mere om på facebook. 

-Købe en kommunikationskonsulent i en periode. 

-Fremstile en lille film om skolen, hvor blandt an-

det vi interviewer elever og lærere omkring deres 

oplevelse af skolen. Bettina kontakter Anna 

Houdal og hører om det er muligt.  

Til sidst vil vi gerne sige hjertelig tak til et helt 

fantastisk engageret afdelingsråd. Vi bliver sim-

pelthen i godt humør af at holde møde med jer. 

Jeres begejstring og ros gør os glade og stolte. 

1000 tak for det.  

 

 

 


