
Samarbejdsrådsmøde HDS den 04/06/2018 kl.19.00 

Deltagere: Lasse, Vibeke, Sandra, Danyel, Simon, Christin, Søren, Marie 

Afbrud: Nina, Therese, Anja 

Mødeledelse: Søren 

A. Referent: Jens 

B. Godkendelse af dagsorden  

Ingen kommentar  

C. Godkendelse af referat fra 14. marts 2018 

Godkendt uden relevant kommentar 

D. Orientering fra skolelederen: 

a. Meddelelser fra Lasse: skolen skal have 2 faste stillinger, 2 barselsvikarstillinger og en 

årsvikarstilling besat op til sommerferien  

b. Ansøgning om interaktiv tavle til nat- lokalet: Lasse har indhentet forskellige tilbud om en 

interaktiv tavle, og søger nu midler fra kommunen  

c. Handleplan mobning: konstruktiv diskussion. Lasses udspil blev godkendt med enkelte 

justeringer 

d. Status udbygning: aktuelt kan Skoleforeningen ikke give endegyldigt svar, men der 

forventes en udmelding til efteråret  

E. Forældrefonden: skolepatruljen sikres et tilskud, men faktisk kan alle søge om midler til f.eks. 

klasseaktiviteter osv.  

Aktuelt er der 2 kontoer. Danyel vil undersøge, om det giver mening, ellers skal det ændres. 

F. Opfølgning af besøg på Dybbølskolen den 19 marts 2018 

Det var en inspirerende dag. 

I forhold til vores IT indkøb er Skoleforeningens folk i gang med at undersøge muligheder i forhold 

til en stram økonomi. Skoleforeningen melder ud, når de har mere konkrete svar angående IT. 

G. Næste år er der 32 nye + 2 elever, der glider tilbage, som starter i første klasse. Klassen opdeles i to 

klasser. 

I forhold til bekymringer om lærermangel siger Lasse, at der er styr på det.  

I forhold til Store Forældremøde: ingen relevant kommentar 

H. Formandens punkter: 

Der er ikke indkommet forslag på e-mail eller lignende. 

Ny klasselærer til 5. klasse?: Meddeles før sommerferien. 

 

Hvordan kommer vi med i (danske) undervisningsprogrammer f.eks. Projekt Edison og ULTRA: Bit? 

Lærerne må gerne informeres om muligheder af forældre, men lærerne bestemmer og planer selv 

deres undervisning. 

 

Undervisning i entreprenørskab jævnfør læreplan 2018 (for nat - tek) 

Kan forældre byde ind med noget, så må de meget gerne kontakte lærerne og aftale nærmere. 

 

Mødedatoer skoleåret 18/19: 



17.09.18 

11.12.18 

20.02.19 

14.05.19 

21.03.19 Stort Forældremøde 

Alle dage kl. 19.00 

 

Vi bibeholder 4 møder om året plus evt. ekstraordinære møder. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


