
Samarbejdsrådsmøde d. 4. juni 2018, kl. 1900
Harreslev Danske Skole

Til stede: Sam-/Fællesrødder:
Skolen:

Afbud:
Mødeledelse: Søren
Kage:
Referent: 

a) Valg af referent

b) Godkendelse af dagsorden

c) Godkendelse af referat fra seneste samrådsmøde 14. marts 2018

d) Orientering fra skolelederen
a. Meddelelser fra Lassse
b. Ansøgning interakti taile tl nat-lokalet
c. Handleplan mobning - forslag tl drøfelse/godkendelse (se dropbox)  
d. Status udbygningen (herunder opdatering af fremskriining af eleital i de følgende år?)

e) Forældrefonden
a. Balance
b. Anmodning om udbetaling

f) Opfølgning af besøg tl Dybbølskolen mandag d. 19. marts 2018,
a. Gennemgang og godkendelse af referat (se dropbox)
b. ’Intra’, gennemgang af oplæg fra lærerne / Mona (MAC-IT)
c. Hiad gør Skoleforeningen, f.eks. i forhold tl:

i. Fælles indkøb af adgang tl portaler
ii. Fælles indkøb af computere

iii. Fælles IT support
d. Hiad siger loigiiningen? Er ’Datenschutz’ nu så stort et problem?
e. Hiad har ii brug for på HDS og hiad iil det koste med 5 års IT support
f. Hiordan skafer ii pengene (hiis ikke skoleforeningen har noget underiejs)?

i. Sponsorer, f.eks. Telekom der giier grats W-LAN,
ii. Lokale erhierisdriiende (f.eks. tl udiikling og IT support),
iii. Fonde tl indkøb af adgang tl portaler samt computere, mm.

b) Opfølgning fra sidste møde 14. marts 2018:
a. Opdatering af ”forretningsorden for samarbejdsråd ied HDS”. 
b. Næste års førsteklasse tæller pt 32 indskreine børn.
c. Opdatering af hjemmeside
d. Læremangel
e. Tag oier tek/nat
f. Kort referat fra Stort forældremøde



c) Formandens punkter 
a. Der er ikke indkommet forslag på email eller lignende.
b. Ny klasselærer for 5. klasse?
c. Hiordan kommer ii ied i (danske) underiisningsprogrammer f.eks. Projekt Edison og 

ULTRA:BIT
d. Underiisning i Entreprenørskab jæinfør læreplan 2018 (for Tek-Nat)
e. Møde-datoer for skoleåret 2018/2019 

i. Møde-raten forslår sætes op tl seks per år

d) Evt.

a. Kagebager tl næste møde:

Skabelon:
Forslag fra xxx:
Afstemning: forslaget zzz
Konklusion:

https://twitter.com/MinForsyning/status/1000016410377154563
https://www.dr.dk/nyheder/indland/den-er-lille-noerdet-og-megasej-65000-skoleboern-faar-deres-egen-micro-computer

