
Dagsorden afdelingsrådsmøde  Dag, dato, tid: d.30.10. kl.16.00 – 17.30. 
 

Mødeleder:   

Referent:  

Afbud Lene 

  

  
Emne  

Formål med punktet  

(- hvad skal vi udrette?)  

Beslutning   

(referat – hvem gør hvad)  

        1.  Siden sidste fra skole 
og børnehave  

  

Punkter til dagsorden. Det er første møde efter sommer og der er 
nok flere punkter end dem, som jeg har skrevet. 
 
Orientering 
      -      Ansættelser 

- Udeskole projekter 
- Økonomi og elevtal 

 Vi har ansat Stine Nielsen, Jens og Lone i sfo i faste stillinger. 
Derudover har vi ansat Tina frem til jul til støttetimer. 
 
D.6.novenber byder vi Lise velkommen i børnehaven. 
 
Vi arbejder fortsat på at udvikle udeskolen. På lærermødet 
d.16.11 vil vi tage op, hvordan den viden vi har fået fra vores 
to studerende Ann- Sofie og Helle, kan komme forældrene til 
gode. 
 
Der blev gjort opmærksomt på naturstien, der er ved fri og fro, 
som gerne må benyttes. 
 
Der er stigende børnetal i Egebjerg frem til 2023 (og med de 
mange gravide ser det ud til at fortsætte ) 
 
Vi holder skoleindskrivning tirsdag d.7.11, for de forældre, der 
er i tvivl om komettiden og eventuelle nye børn. Vi regner med 
en lille sluttet folk på dagen, som Lone og Anders tager sig af. 
Der er 10 børn fra vores børnehaven og seks børn udefra, som 
vi ikke har set endnu og evt. flere, da invitationen er i avisen. 
Vi regner med at der bliver 12-13 børn i kommende 0.kl.  
 

2 Skolebestyrelse  Evaluering af skolestruktur. Den er evalueret. 



3 Markedsdag dato?  

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

Vi laver en kalender Frem mod jul har vi nissekor, Lucia, Samlinger i december 
fredag og måske en dag mere. Adventslys med optog fra de 
ældste. 
 
Der begynder kreativ legeplads for voksne. Louise Hem 
Familiekaffe fredag d.10.11 fra kl.14. Mette 
 
Julefest i sfo – børnehave, der kommer en dato. 
 
Markedsdag bliver lørdag d.26.05.18. 

4.  Trafikforhold Næste step i forhold til parkering og det her med at forældre ikke 
skal køre ned og parkere på den anden side af "stien" mellem 
store- og lilleskolen. 

Vi skal have flere forældre til at bruge ”kys og kør” foran 
skolen.  

5  Pædagogiske tiltag  Orientering om pædagogisk udvikling. Forældre arrangement 
om udeskole. 

Tages op på lærermøde d.16.11. Det tages også op på 
personalemøder, hvordan der kan laves arbejdsdag. 

6. Vi nedsatte et udvalg 
om kost med Malene, 
Helle, Stine og Anders 
for at arbejde videre.  
 

 Hvordan arbejder videre? 

  

Helle booker møde i kalenderen 

       7.  

 
   

 

8.  Evt.    

 

9.  Næste møde:   Onsdag d.17.01. kl.16-18. 

 

  

  

 

 


