
Samarbejdsrådsmøde d. 17. september 2018, kl. 1900
Harreslev Danske Skole

Til stede: Sam-/Fællesrødder: Simon, Jens, Søren 
Skolen: Morten & Lasse

Afbud: Danyel, Christin, Marie, Anja
Mødeledelse: Søren
Referent: Simon

a) Valg af referent

b) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

c) Godkendelse af referat fra seneste samrådsmøde 4. juni 2018: Godkendt

d) Orientering fra skolelederen
a. Meddelelser fra Lassse:

i. 27. november 2018: Kick of day alle lærer er væk, børnene går i frit.
ii. Ny rengørings ansat.

iii. Nye regler for hygiejne – det kan give problemer i forbindelse med madboden 
og medbragt mad fra forældre. Vi håber på en bagatelgrænse.

iv. Emnedage 12.-14. marts 2019, tema: minisamfund.
v. Stort forældremøde den 21. marts 2019.  Mulige emner/indhold efterspørges.

vi. Nye tabellariske elevudtalelser på vej – skal godkendes af fællerådet.  
b. Udsendte materiale om ”Innovation og teamgeist” (se email fra 21. august):

i. Ny vin på gamle flasker. Ingen indvendinger fra Sam-råd. 
c. Ændringer i repræsentationen i fællesrådet efter at Nina er fraflyttet Harreslev

i. Formand retter henvendelse til Danyel og Anja om de er klar til at tage over.
d. Status omkring arbejdet i ”Monas arbejdsgruppe” ved Mona.

i. Det planlagte program (MS Yammer) kan ikke anvendes, pga. datenschutz. Så vi 
er tilbage til start, hvad angår et lokalt intranet imellem skolen og 
forældre/elever.  Vi afventer svar fra Skoleforeningen, om eventuelt at kunne 
benytte www.aula.dk når det udrulles i Danmark.

e) Forældrefonden
a. Balance: Tager vi næste gang.
b. Ny forretningsorden for fonden? Tager vi næste gang.

f) Opfølgning fra sidste møde 4. juni 2018:
a. Ansøgning om interaktiv tavle til nat- lokalet: Lasse har indhentet forskellige tilbud om 

en interaktiv tavle, og søger nu midler fra kommunen.
i. Bevilliget og installeret. 

b. Status udbygning: aktuelt kan Skoleforeningen ikke give endegyldigt svar, men der 
forventes en udmelding til efteråret.

i. Vi afventer Styrelsens klausurmøde.

http://www.aula.dk/


c. Forældrefonden - Aktuelt er der 2 kontoer. Danyel vil undersøge, om det giver mening, 
ellers skal det ændres. Tager vi næste gang.

d. Opdatering af ”forretningsorden for samarbejdsråd ved HDS”.  Opdateret version 
vedhæftes for endelig godkendelse.

i. Lasse har nogle indvendinger - overakt til formanden.

g) Formandens punkter 
a. Der er ikke indkommet forslag på email eller lignende.


