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Dagsorden til
Forældrerådsmøde

Referent:

Nordvest 
Mandag d.1.4.2019

 
kl. 17.00

 
 
Kirsten Christensen (Frida 1AN)
Anne Nielsen (Miklas 6AN)
Daniel Norgren Vejlgaard (Silas 1.N)
Tina Møller Jensen, Konstitueret
formand(Alberte 1AN)
Maria Mortensen (Mia Maja 1.AN)
Anne Marie Bagger;
kasser(Sylvester 1AN)
Heidi Olsen
Vivi Ter-Borch

Afbud: Vivi Ter- Borch, Daniel Norgren Vejlgaard og
Maria Louise Mortensen

001. Godkendelse af dagsorden  

002. Orientering fra

Skolen
 

 *Det går fremad m. Vivi - hun er tilstede ca. 3-5 t./dgl. 
Heidi oplever at hverdagen er ved at begynde at ligne sig selv
igen.

*Der er  sket lidt ændring ift. Rynkebyløbet - der sponsoreres
nu et beløb inden der løbes, så er det lidt lettere at håndtere.
 
*"Sangens Dag" ligger i år i slutningen af dagen, efter
børnene har løbet.
 
 
 

003.  

004. Forældrerådets medlemmer
og valg af ny formand

Formandsvalget er udskudt til næste gang idet alle
foreningens medlemmer ikke er tilstede.

Formand:
Næstformand: Tina
Kassér: Anne Marie
Sekretær: Anne
 

005. forårsfest, planlægning

Festen er fra kl.17.30 til 21.30 som vanligt spises i to hold, og
stykket vises to gange. Boderne åbner kl. 19.45 - 21.15 + let
oprydning.
Opgaverne med insamling til tombola er fordelt ml.
foreningens medlemmer. Alle gevinster skal være afleveret på
kontoret til Heidi senest d. 21.05. 19
Heidi og Jeanettte markerer samtlige gevinster.
Heidi laver listerne m. hvilke kontaktforældre der skal
bemande hvilke boder.
Foreningen bemander boden m. gevinster + sælger lodder
blandt gæsterne.
Heidi skriver ud på Intra og laver reklame for sponsergaver 
 
 
 
 

006. ZOO tur Kortet skal aktiveres. Hele skolen tager afsted samlet fredag
d. 7. juni 19, så alle får en fælles oplevelse. Her efter kan
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kortet anvendes 1 år frem. Alle klasser der måtte have lyst
kan  benytte det - også i undervisnings sammenhæng.

 
007.  
008.  
  
  
009. færdiggørelse af vedtægter  
  
  
010. Evt.  
Næste møde: 6. maj kl. 17.00
  
  
 
 
 


