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Årgangspædagoger. 

Mangel på årgangspædagog i en periode på 0. klassetrin blev drøftet og forklaret fra ledelsens side. 

Årsagen har været fratrædelse af en pædagog, samtidig med ansættelsesstop. Der arbejdes nu på at få 

ansat en uddannet pædagog og indtil da, er der sat en pædagogstuderende på klassetrinet. 

Vigtigheden omkring kommunikation i forhold til tryghed i forældregruppen blev pointeret. 

Nyt fra elevrådet. 

Det meste af elevrådet har været på kursus i elevrådsarbejde. 

Axel var på Danske Skole Elevers landskonference og var her på kommunikation og tale kursus. 

Bestyrelsen roste Axel og Louis’ store engagement i elevrådsarbejdet. 

Høringssvar. 

Høringssvaret vedr. resursefordelingsmodel blev gennemgået og vedtaget. 

Evaluering af mobilfri skole. 

Elevrepræsentanterne viste en flot PowerPoint over spørgeskema undersøgelsen i forbindelse med mobilfri 

skole. Resultatet blev debatteret og konklusionen blev, at det er op til lærere og ledelse, i drøftelse med 

årgangens elever, om man skal fortsætte ordningen. Bestyrelsen følge udviklingen op i januar. 

Pigernes gymnastiksal. 

Vi har ikke modtaget svar fra rådhuset efter to rykninger, næste skridt er at John rykker forvaltningen, og 

hvis ikke vi får svar inden en uge går han videre via teknik og miljø udvalget. 

Kommende bestyrelsesarbejde. 

I resten af bestyrelsesperioden vil vi koncentrere os om nedenstående hovedpunkter: 

Skole/hjem samarbejde. 

Tryghed/trivsel, inklusion. 

Resultater - faglig udvikling, progression med fokus på toppen. 

Forbedring af fysiske rammer. 

Og ikke mindst kommunikation, som berører alle de andre punkter. 

Principper. 

Lone gennemgik det forestående arbejde og fremgangsmåde med principarbejdet. Vi starter ud med 

Skole/hjem samarbejdet. 

Den gode historie. 

Lærer og elever fra Global linje havde lagt et stort arbejde og engagement i en flot gallamiddag for forældre 

og andre inviterede. Arrangementet var en stor succes. 

I forbindelse med skolernes motionsdag lykkedes det Forældreforeningen at rejse sponsorater for 8.000 kr. 

til fordel for skolen. Planen er at gentage muligheden for at sponsorere elevernes løb, samt måske at få 

lavet en T-shirt til alle elever, næste år. 

 


