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Dagsorden til
Afdelingsfor�ldrer�dsm�de

Referent:

Skovl�kken 
Torsdag den 3. oktober 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: Peter Rasmussen

001. Godkendelse af dagsorden Godkendt

002. Orientering fra

B�rnehave/vuggestue/SFO/klub
Skoledelen
Bestyrelsen

B�rnehave og vuggestue har 5ugers projekt hvor temaet har
v�ret jord. Projektet sluttes af med bedstefor�ldredag d.5.
oktober. For�ldrem�de i sidste uge, hvor hverdagen var
tema og der blev snakket om l�ringsplaner og for�ldrene
kom ud p� stuerne og kunne stille sp�rgsm�l. Der er 12
vuggestueb�rn, 33 b�rnehaveb�rn.
 
Skole: AULA (ny kommunikationsplatform) er udsat idet
systemet ikke kan h�ndtere vuggestue/b�rnehave for�ldre.
AULA iv�rks�ttes f�rst n�r det er sikkert at AULA kan
h�ndtere alle for�ldre tilknyttet Sletten skole.Hjemmesiden
bliver ogs� lukket, s� hele struktur for dokumenter og
referater skal laves om.
T3 unders�gelsen er ved at v�re slut, mange mangler endnu
at svare, der skal rykkes for dette. Der er �benbart noget kuk
i systemet mht hvem der skal svares for (mor/far vs. 1 eller 2
b�rn), det kr�ver et unilogin for at kunne komme ind p�
sp�rgeskemaet.
P� Slettens skole har vi besluttet generelt at lave en indsats
med "leg p� streg", derfor er det besluttet at afs�tte
50.000kr til dette. Pengene skal bruges indenfor, i de rum hvor
det er hensigtsm�ssigt at flytte bev�gelse hen, idet asfalten
omkring skolen er for d�rlig til at "tegne" p�. Ideen er at
indk�be nogle floor stickers, f.eks. et danmarkskort, det
periodiske system etc. 
Der har lige v�ret klubfest med western tema, hvor alle
b�rn i klubben p� n�r 2 deltog. 
D.11. oktober er det motionsdag, det forventes at der vil
deltage 300-350 p� skovl�kken.
 
Ingen orientering fra bestyrelsen da de ikke er repr�senteret
p� m�det.

003. John-Thomas - Pr�sentation af
de nye styrkede l�rerplaner

Ingen problemer med T3, form�let er at kortl�gge det
samlede l�ringsmilj�. B�rn, for�ldre, kontaktp�dagoger
og personale skal svare p� unders�gelsen. Rapporten
kommer til december men der kigge sf�rst p� den til januar.
Herefter vil det blive unders�gt om der er nogle
problemstillinger der skiller sig ud, hvis ja; udarbejdes der
handleplaner. 

https://slettenskole.skoleporten.dk/sp/184789/activities?period=m
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Dagtilbud skal fremme b�rns trivsel, l�ring, udvikling og
dannelse gennem trygge og p�dagogiske l�ringsmilj�er.
B�rnehaven kommer til at arbejde med "barnesynet", dvs det
enkelte barn meninger og tanker der er betydningsfulde.
Yderligere skal der arbejdes med "dannelse og
b�rneperspektiv". 
Det p�dagoiske grundlag er "legen" og "l�ring". "B�rn i
udsatte positioner", "sammenh�ng med b�rnehaveklassen",
'
De 6 l�replansteamer er !) alsidig personlig udvikling. 2)
social udvikling. 3) kommunikation og sprog. 4) krop, snaser
og bev�gelse. 5) 

004. Trine (kort) - Pkt fra sidst
Hvordan gik f�rskoleovernatningen?  

005. Lonnie - �konomistyring og
rapportering.  

006. Skoleg�rden vers. 2,0  
007.  
008. Fastl�ggelse af datoer for
m�der frem til sommerferien.

Forslag: 5/12, 23/1, 4/2, 2/4 og 10/6

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

  
  
  
  
010. Evt.  

N�ste m�de: ??-08-2018 (Kan ogs� findes i kalenderen p�
slettenskole.dk )

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


