
Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 07.01.2020 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

Mødeleder: Carsten Pedersen 

Referent: Jan Dupont Mathiasen 

Deltagere: Magnus (elevrådet), Karen (elevrådet) Katrine (0. kl.), Ove (1. kl.), Carsten (2. kl.), Lise (3. kl.), Brian (4. 

kl.), Mette (5. kl.), Dorthe (6. kl.), Maja (medarbejderrepræsentant), Jan (leder), 

Afbud/fraværende Magnus, Karen, Ove og Katrine.  

Dagsorden Referat   
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Kl. 17.05 

Elevrådet  

Er der nyt at fortælle fra elevrådet? 

 

 

Da elevrådet ikke var repræsenteret, orienterede Maja kort 

om, at elevrådet 

- Er tilhængere af en Arla-automat 

- Vil finde et formål for overskuddet af salget af 

slikkepinde 

Vil have mere struktur på deres mødeaktivitet 

 

3. Kl. 17.25 

Afdelingsrådets fokuseringer 
På sidste møde blev det aftalt, at rådets 

medlemmer tænker tanker om, hvad rådet kan 

planlægge af større forældrearrangementer, der 

kan indeholde noget med 

- Spisning og aktiviteter før børn og voksne 

- Åben-skole-bank, hvor forældre og andre 

lokale borgere kan tilbyde sin viden eller 

specifikke kompetencer ift. skolefaglige 

aktiviteter 

Eller er nogen kommet på andre ideer? 

 

- Et cykelarrangement i august – godt for nye 

forældre på skolen. Et arrangement som passer godt 

med skolens cykelpolitik.  

Programmet fra cykelarrangementet forrige år 

støves af op tages op igen.  

De afgående forældreråd kontaktes før 

sommerferien, for at aftale deres deltagelse i 

planlægning/udførelse af arrangementet. 

 

Lise vil gerne tage teten på opgaven 

 

Punktet tages op på junimødet d. 9. juni, hvor 

programmet fremlægges. 
 

 

4. kl. 18.00 

Vil vi have en Arla-automat opstillet på 

afdelingen? 

Alle skolens afdelinger har mulighed for at få 

opstillet en Arla-automat 

I flg. Arlas hjemmeside gælder flg.: 

https://www.arlapro.com/da/breaktime/ 

 
Skolens ledelse og bestyrelse kan selv sammensætte 

sortimentet, evt. vha. en af Arlas konsulenter, så det 

matcher fx. skolens sundhedspolitik. Derudover er 
der i automaten reserveret en hylde til salg af 

skolens egne varer som fx vand, sandwich eller 

frugt. Skolen kan frit vælge, hvor Breaktime 

automaten skal placeres – den kræver blot en 

stikkontakt og internetadgang. 

 

Det blev besluttet, at 

- Inden afdelingsrådet tager beslutning om en Arla-

automat, skal det undersøges, om skolen og 

elevrådet i stedet kan indgå en aftale med Poul Erik 

Qualmann fra Dagli Brugsen om et samarbejde. 

Maja kontakter Poul Erik. 

- Alternativt kan Jeanett i Børnehuset kontaktes for 

en mulig aftale. 

 

- Punktet tages op igen på afdelingsrådets møde i 

marts. 
 

 

5. Kl. 18.20   

https://www.arlapro.com/da/breaktime/


Meddelelser og orientering, herunder  

- Helle Eckstrøm er startet d. 1.12. i 

lærerstilling 

 

- Tiltag i indskolingen og SFO v/ Jan 

- Nyt fra skolebestyrelsen? v/Dorthe og Brian 

- Nyt fra Fællesrådet? v/ Carsten 

- Nyt fra Andre? 

 

6. Kl. 18.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt.  

 

Jan, orienterede: 

- Der skal tænkes tanker om, hvordan vi kan lave en 

blød overgang for kommende 4. klasse til Lenna, 

inden skoleårets afslutning 

 

- Forældres bekymringer om 0. klasse og uro på 

indskolingsgangen og et forældremøde torsdag d. 9. 

januar 
 

Skolebestyrelsen v.Dorthe/Brian: 

- Indskrivningstallene til den kommende 0. årgang på 

afdelingerne, hvor der arbejdes på, at få børn starter 

fra Bissensvej Børnehave, starter på afd. 

Bøgeskovvej. Der bliver afholdt et 

præsentationsmøde for disse forældre. Her kan det 

overvejes, om en forælderrepræsentant fra 

Bøgeskov skulle med 
 

- Skolens hjemmeside er ikke opdateret. Her 

angives fx forkerte navne i skolebestyrelsen og 

i afdelingsråd. Det følger Jan følger op på.  

 

- Klasserne kan arbejde med videoer, som beskriver 

gode og positive aktiviteter fra skoledagen. Videoer 

som kan medvirke til at promovere afdelingens på 

Facebook.   

Fællesrådet v. Carsten 

- Der er aftalt et fællesmøde for foreninger og 

lokalsamfundets borgere. Her skal vedtægterne for 

et opstartende fællesråd præsenteres. Det foregår d. 

27.02.20 kl. 17-18 med efterfølgende fællesspisning 

i festsalen 

- TGI har fået bevilget de halve beløb til en 

multibane, som skal etableres på græsarealet ud for 

hallen. Der arbejdes på at skaffe den anden halvdel 

til etablering.  

Nyt fra andre v. Carsten 

- Spørgsmålet omkring skemastrukturen med 

elevspisepause og afsluttende pause er vendt i en 

evaluering i personalet. Resultaterne af denne 

evaluering er ikke behandlet endnu. Resultaterne 

tages op igen i LMU, hvorefter ledelsen vil tage en 

beslutning. 

Spørgsmålet tages op igen i afdelingsrådet. 

 

- Grooming – Carsten ønsker, at vi tager dette op i 

afdelingsrådet på næste møde.  

 

Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


