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Dagsorden til
Afdelingsfor�ldrer�dsm�de

Referent:

Skovl�kken 
Tirsdag den 27. august 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

Afbud:Glen, Jonas og Trine har meldt afbud.

001. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev enstemmigt godkendt

002. Orientering fra

B�rnehave/vuggestue/SFO/klub
Skoledelen
Bestyrelsen
 

JT for�tller at der starter 5ugers projekt starter primo
september; temaet er jord. Regnormehuse er blevet bestilt. JT
vil gerne pr�sentere ny styrket l�replan for os n�ste gang.
�rsgennemsnittet er 30 +12 b�rn (BH+VS).10-12 til
f�rskole i marts 2020. Nomeringen er ok p� nuv�rende.
 
EB: det nye skole�r er startet stille og roligt, der er en del
f�rskole b�rn der har nogle udfordringer, der er sat ekstra
bemanding ind for im�dekomme disse udfordringer.
Udfordringerne er typisk nye voksne og nye rammer, men der
er ogs� st�rre udfodringer som der dog ogs� bliver taget
godt h�nd om. Vi skal kunne rumme det og f� etableret de
forhold der skal til for at kunne det.
Legepatruljen er blevet etableret, det er elevr�det der er
initiavtager og 6.klasserne der udf�rer det, der pr�senteres
forskellige legeaktiviteter p� morgensamlinge. M�ske skal
6. klasserne tilgodeses p� en eller m�de i slutninge af �ret
for deres indsats.
T3 (trivsel og l�ring) unders�gelsen skal i gang til
efter�ret, alle for�ldre og alle b�rn (+4 �r) skal udfylde et
sp�rgeskema p� nettet, dette skal dr�ftes p�
for�ldrem�derne, det er vigtigt at s� mange som muligt
svarer.
 
Skolebestyrelsen: m�det tidligere p� �ret (grundet
regeringsskifte) udsat til 9. september hvor der skal dr�ftes
budget og �konomi. Og s� skal det kortl�gges om
principperne for god varieret undervisning f�lges.
 
Gavlkunst (Klokken) er blevet indviet, men det forventes ikke
at der kan skaffe yderligere midler til kunst p� skolen.

003. Hvordan gik
f�rskoleovernatningen? (Kort fra
Trine)

Uds�ttes til n�ste m�de

004. Foreningskonto, CVRnr.
MobilPay

Konto er blevet oprettet, Martin har sat penge ind og Erik vil
overf�re de penge som han har st�ende for for�ldrer�det.
Der st�r pt. 20.000 
Vi arbejder p� en mobilpay l�sning.
CVR nr er oprettet

https://slettenskole.skoleporten.dk/sp/184789/activities?period=m
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005. Uddeling af kontakt til
klasser/b�rnehave/vuggestue

VS/BH: Lonnie Wilms
0.: Trine Simonsen
1. Morten Kingo Madsenl
2. Per Mortensen
3. Martin Jensen
4. Glen Andersen
5. Jonas Egeskov
6. Glen Andersen

006. Udarbejde Checkliste til
gennemgang ved deltagelse til 1
for�ldrem�de i klasserne

Oplistning af �rets aktiviteter (skolefest, fastelavnsfest,
overnatning, f�llesspisning) for de enkelte klasser,
klassefor�ldrer�dene skal v�res vores kontakt til klasserne,
Erik skriver dem p� intra s� vi kan se hvem det er.

007. Fastl�ggelse af datoer for
m�der

n�ste m�de bliver d.3. oktober, Erik kommer her med et
forslag til en m�deplan for resten af skole�ret.

008. Udtalelse vedr.
Klintebjergprojekt. Udtalelse blev lavet p� m�det og videresendes af Martin

009. �nsker, bekymringer, r�d til
skolebestyrelsen  

  
  
  
  
010. Evt.  

N�ste m�de: ??-09-2019 (Kan ogs� findes i kalenderen p�
slettenskole.dk )

  
 Husk evt. at melde afbud til Martin (Tlf. 2044 2143).
 
 
 


