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32/19 Siden sidst – herunder meddelelser fra   
  a) formand    BA orienterede om resultatet af den 

spørgeskemaundersøgelse, som 

forældrene deltog i i maj måned, 
resultatet vedhæftes referatet 

 b) elevråd  Elevrådet endnu ikke konstitueret 
 c) kontoret  Mille Skov Sørensen ansat som årsvikar 

for Rikke, der skal på barselsorlov 
 Sanne Kamp ansat ind til efterårsferien 

som vikar for TN, MG m.fl. 
 Der er problemer med refusionen fra 

EU i forb. med vores frugtordning. 
Kommunens jurist inddrages 

 Årets elevtal er 235 
 d) SFO og klub  61 elever i SFO og 41 i klub 

 Samme bemandingstimer – Morten har 
fået hjælp af Lene Albrechtsen i 10 

timer om ugen 

 e) andre  Intet 
  

33/19 Indsatsområder i skoleåret 2019/20 jf. Årshjulet 
Flg. indsatsområder blev foreslået: 

 Kostpolitik 
 Skole/hjemsamarbejde – forventningsafstemning. Hvad 

kendetegner det gode, respektfulde 
skole/hjemsamarbejde? 

 Princip for dannelse af kontaktforældreråd 
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Temaer til Folkeskolernes Samråd jf. Årshjulet 

 Skole/hjemsamarbejde – forventningsafstemning. Hvad 

kendetegner det gode, respektfulde skole/hjemsamarbejde? 

 

Drøftelse af resultatet af forældretilfredshedsundersøgel-

sen 
Punktet udsat til næste møde 

 
Indslag på forældremøderne 

Bortset fra legegrupper i indskolingen er der ikke specielle 
indslag på forældremøderne i år 

 
Status på byggeriet 

JJ orienterede om det færdige projektforslag, som nu skal 
endelig godkendes i Børne- og Familieudvalget. Projektforslaget 

tager udgangspunkt i en aktuel kvm-pris for henholdsvis 
nybyggeri og renovering og vi håber på, at disse priser holder 

ved den endelige licitation. Projektet sendes i licitation 
umiddelbart efter efterårsferien og resultatet skal her efter 

godkendes i økonomiudvalget og byrådet. Det forventes, at: 

 1. etape af byggeriet påbegyndes primo januar 2020 
 2. etape påbegyndes medio marts 2020 

 3. etape påbegyndes medio juni 2020. 
Hvis alt går efter planen, skulle vi være klar til indflytning medio 

januar 2021.  
 

Samlæsning og andre tiltag 
 De to 7. klasser er meget små, og betragtes som én klasse 

i fagene matematik og dansk med 2 lærere på. 
 0. og 1. klasserne er meget små, henholdsvis 12 og 11 

elever. Klasserne vil blive samlæste i en del af timerne af 
pædagogiske hensyn. Orienteringen til forældrene omkring 

dette tiltag kunne have været bedre. Vi laver en mere 
detaljeret orientering på forældremødet den 21. august, 

hvor vi vil fremlægge klasseforældrerådenes forslag om 

klasseklasse og legegrupper for forældrene i de 2 klasser 
  

  
  

39/19   Eventuelt 
Intet 

 
Punkter til kommende møde(r): 

 Revidering af aftale omkring legegrupper 
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 Nedskrevet retningslinjer for etablering af nye 7. klasser 
  

   
   

  
  

  
  

  
 


