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Dagsorden til
Afdelingsfor�ldrer�dsm�de

Referent:

Skovl�kken 
Onsdag den 12. Juni 2019

Slettenskole aktivitetskalender 
kl. 19.00 - 21.00

Martin Jensen (Magne 2AS) (Formand)
Jonas Egeskov (Frederik 1AS, Sofie 4AS)
Glenn Andersen (Villiam 3AS, Marius 5AS)
Zenia-Sofie Glyngby (Annabell Skovtroldene)
Lonnie Bog� Wilms (Storm Skovtroldene))
Morten Kingo Madsen (Simon 1AS)
Per Ulrik Mortensen (Ditte Sofie 1AS)
Trine Simonsen (Thilde Skovtroldene)
Peter Rasmussen (Sk. best)
John-Thomas
Erik Br�nserud
 

 
 
Vi slutter med lidt sm�rrebr�d og tak for i �r.
 
Afbud: Lonnie, Trine, John Thomas, Per.

001. Godkendelse af dagsorden Godkendt

002. Orientering fra

B�rnehave/vuggestue/SFO/klub
Skoledelen
Bestyrelsen
 

Ny folkeskolelov er blevet vedtaget inden folketingsvalget.

Der kan s�ges om kortere skoledag, der er s�gt om det hos kommunen for i �r, s� mellemtrinet kun skal have 31
timer i stedet for 33.

P� sigt bliver det nok skolebestyrrelsen der kan bestemme det.

Der bliver �ndringer i i valgfag der kommer info ud omkring dette.

Pr�st l� uden for normal skoletiden sidste �r, det er �ndret s� det kan lade sig g�re inden for skoletiden, dem der
ikke skal til pr�st, skal tilbydes anden undervisning.

Klk analyse har lavet en analyse for speciel omr�det i nordfynskommune, s� alle for samme tilbud p� omr�det.

Det er besluttet at det skal v�re en r�gfri kommune. det vil sige at der ikke m� ryges p� skolens matrikel.

Principper for lektier, skolebestyrrelsen har lavet et UDKAST til denne som kan findes p� skolens hjemmeside.

https://slettenskole.skoleporten.dk/sp/file/b2a97b75-584d-40b8-8f5d-aff655483229/Bilag%201%20-
%20Udkast%20til%20Principper%20for%20lektier%20og%20l%C3%A6sning%20p%C3%A5%20Sletten%20Skole.pdf

Aula bliver det nye kommunikationsv�rkt�j p� skolen, b�rnehave, vuggestue osv. 

Der skal benyttes UNI-Login. 

V�gmaleriet er i gang og det passer godt ind, der arbejdes p� at afholde indvielse af det inden sommerferien.

 
003. Evaluering af
f�rskoleovernatning.
(Kort ved Trine)

Udsat da Trine havde meldt afbud.

004. Evaluering af udstilling,
f�llesspisning og generalforsamling.

Der blev talt omkring det at b�rnene var her fra kl. 14.00 var lang tid inden der sker noget for dem.
Der blev talt om det skulle starte kl .15 som hidtil.
Der var et sted mellem 65-75 til spisning og generelforsamling og det gik efter planen. 
Dette arrangement gentages igen n�ste �r.

005. Konstituering.
Formand, n�stformand, kasserer og
sekret�r.

Formand - Martin
N�stformand - Per 
Sekret�r - Morten 
Kasserer - Lonnie
Suppleanter - 
 

006. Foreningens vedt�gter. Bliver renskrevet og sendt rundt og lagt p� hjemmesiden.
007. M�dedatoer n�ste skole�r 15 august 2019 kl. 19.00-21.00
008. Konto i Nordfyns Bank. 2
ansvarlige. Formand + kasserer

009. �nsker, bekymringer, r�d til
skolebestyrelsen Vi �nsker skolebestyrrelsen en god sommer :o)

  
  
  
  
010. Evt. Ingen havde noget.
N�ste m�de: M�dedatoer, klasse repr�sentanter.
  
 Husk evt. at melde afbud til Martin (Tlf. 2044 2143).
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