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Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 08.01.2019 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

Mødeleder: Dorthe Dall Kristensen 

Referent: Jan Dupont Mathiasen 

Deltagere: Ove Juhl, Carsten Pedersen, Lise Rind, Brian Hansen, Dorthe Dall Kristensen og Morten Jeppesen, 

(forældre), Sussi Sandgreen (medarbejderrepræsentant) og Jan Dupont Mathiasen (leder) 

Afbud/fraværende Afbud fra Lise, Ove, Sussi og Morten. 

Dagsorden Referat   
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

 

2. Kl. 17.10 

Elevrådets punkt 

      Formand Jonas og næstformand Jakob      

      fortæller om, hvad der optager elevrådet? 

Elevrådet har været optaget af  

- hvordan eleverne har det med skolen, skoledagen og 

lærerne/pædagogerne – vil udføre en undersøgelse 

- Projekt ”Ren Skole” – omkring elevtoiletter, graffiti, 

hærværk o.lign 

- Indkøb af drikkevandsautomat, evt. gennem 

forældresponsorater a la Red Barnet-løbet.  

- Trivselsdag/rekorddag.  

 

3. Kl. 17.20 

Afdelingsrådets fokuseringer? 

Med afsæt i elevrådets input og afdelingsrådets 

egne forslag til fokuseringer fra rådets 

oktobermøde, vil vi forsøge at kommer en 

prioritering nærmere for afdelingsrådets 

fokusering:  

- Trivsels- og fællesskabsarrangement 

- Påvirkning af skole/hjem-samtale-systemet 

- Fortælle de gode historier om afdelingen 

- Et nyt cykelarrangement i samarbejde med 

lokale foreninger? 

Dorthe foreslår: 

- et fælles trivselsarrangement for børn og forældre – kan 

medvirke til at fortælle de gode historier. 

Der tænkes i et arrangement onsdag d.15. maj i og 

omkring skolen, hvor de lokale idræts- og fritidsforeninger 

medvirker med værksteder/aktiviteter. 

Dorthe tager kontakt til formændene for 

foreningsformænd m.fl. 

Elevrådet kan indtænkes med aktiviteter, bagning o.lign. 

 

Der kan producere nogle videoer, hvor elever udtaler sig om, 

hvorfor det er godt at gå i skole i Bøgeskov. Videoer som elevrådet 

står for og gennemfører. Videoer som kan lægges ud på afdelingens 

Facebookside og som kan bringes videre til fx Fa. Dagblad og 

FredericiaAvisen 

  

Brian forslår 

- en fælles model for håndtering af skolehjem-samarbejdet. 

En model for hele skolen. Punktet tages op i 

skolebestyrelsen. 

 

4. Kl. 18.00 

Tilbagemeldinger fra se senest afholdte 

forældremøder 

- Er der nyt fra 2., 4. og 6. klasse? 

- 4.klasse har afholdt sit forældremøde 

- 6.klasse afholder forældremøde d. 15.1. 

Tilbagemelding fra  

- 0. klasse: Det går helt ok 

- 3. klasse: 26 elever med mange drenge. Det går også godt 

- 5. klasse: der er nogen pigefnider 

- 6. klasse: Det går fint internt i klassen, men der opstår ind 

i mellem konflikter med nogle af de yngre årgange 

 

Ifm. med overgangen til overbygningsafdelingen på Havepladsvej, 

blev det foreslået, at man måske allerede i 4. klasse gennemfører 

arrangementer på Havepladsvej, der kan promovere afdelingens 

tilbud og muligheder, så elever/forældre ikke allerede efter 4. klasse 

beslutter sig for at skifte til privatskolerne. 

 



5. Kl. 18.10 

Drøftelser om afdelingens cykelpolitik på 

mellemtrinnet 

       Der er i personalet opstået en usikkerhed 

omkring praktiseringen af politikken; 

hvordan vi gør cykelturen så sikker som 

muligt og hvor er ansvaret placeres, hvis 

ulykken sker. 

Jan orienterer og rådet drøfter. 

(2x bilag) 

 

Jan orienterede og gav eksempler på mulige situationer, hvor den 

læreren eller pædagogen kan komme i risikable situationer 

undervejs på cykelturen.  

  

Det blev besluttet, at materialet fra Odense Kommune skal danne 

udgangspunkt for en lokal cykelpolitik hos os, men hvor man skal 

arbejde for, at nr. 2 voksne kan være en forælder eller 

bedsteforælder fra klassen, som skal på tur.  

 

 

6. Kl. 18.40 

Meddelelser/orientering? 

 

 

Jan orienterede om vores traineestuderende, Hanne og Rasmus, 

som er tilkoblet primært hhv. 4. og 6.klasse.    

- Maja på restbarsel frem til 6.2.19 

 

7. Kl. 18.55 

Evt. 

- Næste møder i afdelingsrådet i dette skoleår 

- Afdelingsrådsmøder: Tirsdag d. 12. marts og 11. juni. 

 

- Der er kommet kommentarer fra forældrene omkring 

fremstillingen af risalamande ifm. elevernes julefrokost før 

jul. Det er et stort arbejde at fremstille, eller alternativt er 

det meget dyrt for klassekasserne at betale for.  

Personalet opfordres til, at man fremover i stedet vælger 

en frugtsalat eller lign. som børnene selv sørger for. 

 

Brian: Vi skal være opmærksomme på dysleksieleverne ift. 

mobiltelefonpolitikken, at disse ikke mister muligheden for at læse 

og forstå i bl.a. frikvartererne. 

 

 

 


