
 
 
 

      Odden, Nykøbing, Egebjerg Skole 

       

 

Afdelingsrådsmøde på A. Ladingsvej  

onsdag den 18. september 2019 kl. 16.00 – 18.00 

Dagsorden: Referat: 

Indkaldt: Bettina Schou, Mikkel Thorsøe Madsen, 
Dorte Bettina Høholt,  
Michael Mildahl, Mette Krue, Morten Ishøy, Peter 
Sørensen 
Pernille Haagensen (Bertram N2B, Asbjørn N6B) 
Anders Sichlau (Isabell N3B) 
Linea Lauritzen (Liza N4C)  
Rikke Andersen (Victoria N5C)  
Camilla Lynge (Emma N2B, Julie N6B) 
Lena Olefir (Vladimi N7A) 
Naomi Holm (Amanda N7B) 
Hanne Pilgaard Sørensen (Johan 6B og Gustav 7B) 
 

Til stede: 
Dorte (Sfo) 
Mikkel, Peter, Morten, Mette (Grundtvigsvej) 
Bettina, Tina, Michael (A. Ladingsvej, 
Camilla, Pernille, Rikke (forældre)  
Søren Witt (Politiker) 

1. Søren Witt der er formand for børne-ungeud-
valget deltager i mødet. Vi skal i fællesskab 
fortælle om vores samarbejde mellem de 2 
afdelinger og vores fælles vision for sammen-
lægning af de 2 afdelinger. 

Vi havde besøg af formand for Børne-ungeud-

valget Søren Witt som hørte vores holdninger 

til visionerne om sammenlægning af Nykø-

bingafdelingerne. 

Der var en god dialog med mange holdninger. 

Der blev givet udtryk for, at forældre og læ-

rere samt ledelse sammen arbejder på, om 

der er mulighed for at komme videre med vi-

sionen. 

Søren Witt mindede os om hvor vigtigt det er 

for ejerskabet, at alle parter bliver involve-

ret. Folk skal kunne se idéen i det. 

Nogen mener, at vi skal kunne tilbyde skoler 

som kan matche de frie skoler. 

Det er vigtigt med forældreopbakning. 

Det er vigtigt at inddrage alle parter i snak-

ken om hvilke tanker og ideer der er 

I forhold til hvilke fysiske rammer der er nød-

vendige. 
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Fortsat fra punkt 1 
 

Nogen mener, at det er godt for eleverne 

som starter i 7.kl, at de starter et sted som 

er nyt for alle - Grundtvigsvej. 

Vi skal forvente at der kan komme meget 

store følelser på spil. 

Lærerne savner en skole med elever fra 0.kl - 

9.kl.  

En idé ville være at italesætte, at vi ønsker 

en fælles skole - derefter at stille spørgsmå-

let om, hvor skolen skal ligge. 

Vigtigt at få folk med på idéen - ikke bare 

tromle derudaf. 

Fælles ønske skal komme fra skolebestyrel-

sen. 

Søren Witt der er formand for børne-ungeud-

valget deltager i mødet. Vi skal i fællesskab 

fortælle om vores samarbejde mellem de 2 

afdelinger og vores fælles vision for sammen-

lægning af de 2 afdelinger. 

Næste step kan være at fortælle lærerne om 

vores tanker. 

Skolebestyrelsen skal bære historien videre, 

så den demokratiske pipeline overholdes. 

Elevrådet skal selvfølgelig også høres. 

Ellers afventer vi udmelding fra Søren Witt. 

Vi er i tæt dialog med Søren Witt. 

Spørge skolebestyrelsen om vi kan gå videre 

med at høre elevernes holdninger. 

Der blev stillet spørgsmål om, hvordan der 

kan fortælles “Den gode historie” eventuelt 

at benytte Facebook noget mere. 
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2. Hvis der er tid til det snakker vi navn på sko-
len, byggeri, maling af stier på skolens om-
råde mm. 
 

BHS informerede om byggeriet på Billesvej. 

Mikkel informerede om trivselsmålingerne og 

arbejdet omkring samme. 

Der blev stillet spørgsmål om, hvordan der 

kan fortælles “Den gode historie” eventuelt 

at benytte Facebook noget mere. 

 

Dorthe orienterede om samarbejdet med bør-

nehaverne 

1. Evt.  

 


