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A: Glade for nye toiletbrætter. Vil gerne prøve at lave en kampagne om at
passe på tingene.
Ønske om halvtag over cyklerne.
Forlængerledninger i fællesrummene ligesom i klasserne.
Åbning af hal i pauser med gårdvagt.
Tusser og magneter til fællesrummene. (Kasse som lærerne har).
Åbning af yderdøre for busbørn.
Prisen på sandwich sættes ned fra 15/3. Det undersøges om bestillinger af
varm mad kan laves dagen før?
Jævning af det grønne område så det er ordentligt til boldspil.
Sneboldkampe: Evt. dele frikvarterer mellem de store og de små.
Skolefest tema for de store er Oscars (6. til 9. kl.) For de små er temaet
Fantasy (0.-5. kl).
B: Intet at berette
C: Stolene i afdeling 1 bliver ved med at falde fra hinanden. (hjulene
falder af).
Der ønskes et princip omkring håndtering af elever, der har lus.
Der vil blive udarbejdet et princip mod lus, som gælder hele skolen.
Planlægning af temauge og skolefester. Der er Musical i uge 11.
D: Intet at berette

2.

LSP – T2 målinger
Gennemgået og taget til efterretning. Vi er på mange områder lykkedes
med at øge, særligt drengene, i skolen siden 2015. Der er en tendens til at
den positive forskel er størst for de yngre drenge. Vi må dog konkludere,
at på den faglige trivsel, som vi havde sat som målsætning at forbedre, er
der ingen forskel. Dvs. at den hverken er blevet værre eller bedre.
Resultaterne bruges nu til at lave målrettede indsatser, der hvor vi
analyserer os frem til, at der er potentialer til de største forandringer.

3.

4.

Skoleindskrivning og Mini-SFO
- Status

Skolebestyrelsesvalg
- Status

Der er indskrevet 2x27 elever i de kommende 0. klasser. Vi måtte afvise
to elever, som ønskede indskrivning.
Der er indskrevet 50 børn i Mini SFO. Der er gang i forberedelserne.
Der er møde med forældrene den 12. april.
Kan vi gøre noget i forhold til store årgange i årene der kommer? Svaret
på dette er umiddelbart, at vi fremadrettet, som i år, må afvente
indmeldingstallene.

Hvem genopstiller:
Tilbyder sig, hvis ikke andre, der meget gerne vil:
Heine, Peter, Lisa.
Det vil sige at der mindst skal stille 4 nye op til en fast plads og så skal vi
have 2 suppleanter. Der kan ske opstilling på valgmødet eller ved besked
til kontoret senest 10 dage efter valgmødet.

5.

Skoleårets planlægning
Planlægning i kommende skoleår blev gennemgået. Vi fortsætter med 60
min. lektioner og samme ringetider som i indeværende skoleår.

7.

SFO
- Status på renovering
- Hvad der sker pt.

Der ”rodes” og ”regeres” i SFO med bl.a. nyt 3. klasses rum. Der arbejdes
med pædagogisk praksis og fysisk indretning. Pt. afvikles Børnebasket og
efterfølgende planlægges fodboldskole, når det er vejr til at være ude.
Der arbejdes med tegning/projektering af bål hus til legepladsen.

8.

Fra Børne og familieudvalget

Gennemgået. Mini SFO bliver obligatorisk fra 1. april 2019. 2020 planen
bliver ændret til en 2022plan.

9.

Punkter til kommende møde

Kommende punkter
Forventninger mellem skole/hjem – undervisningsparathed/
uddannelsesparathed (afdeling 2).

10.

Evt.
Karina kører Fars køkkenskole for 2.-4 klasses børn med fædre.

11.

Lukket punkt

