
Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 10.03.2020 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

Mødeleder: Carsten Pedersen 

Referent: Jan Dupont Mathiasen 

Deltagere: Magnus (elevrådet), Karen (elevrådet), Ove (1. kl.), Carsten (2. kl.), Lise (3. kl.), Brian (4. kl.), Mette (5. 

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

Afbud Afbud fra Magnus, Karen og Maja. Brian og Lise 

Dagsorden Referat   
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt  

2. Kl. 17.05 

Elevrådet - Er der nyt at fortælle fra elevrådet? 
Maja fortæller i en mail fra elevrådet: 

Karen og Magnus har i sidste uge været til 

elevrådstopmøde på afd. Nørre Alle. Her var det 

overordnede emne: Et ønske om at lave skoleturneringer i 

diverse sportsgrene på tværs af skolerne i Fredericia.  

Emnet skal elevrådet i Bøgeskov snakke om på kommende 

møde. 

Derudover skal rådet i gang med at planlægge den fælles 

påskeaktivitet for skolen, som de har ønsket. Det skal være 

en dag før påske, hvor elevrådet arrangerer et påskeløb for 

hele skolen. Der skal findes påskeæg og lign. 

De er ligeledes optaget af at lave skolebod. 

Afdelingsrådet finder elevrådets initiativer rigtigt fine. 

Opbakning her fra. 

 

3. Kl. 17.25 

Vil vi have en Arla-automat opstillet på 

afdelingen? – En opfølgning: 

På januarmødet blev det 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. 

Ang. skolebod 

Jeg har lavet en aftale med Poul Erik om, at han hver 

mandag kan levere maden, som så skal i fryseren ind til den 

dag boden er, måske onsdag.   

Vi betaler via skolens konto, og de penge der tjenes dækker 

udgiften + skaber et overskud som elevrådet kan råde over 

til ønsker fra eleverne. 

Det er planen at vi kan sælge følgende: 

- Foccacia ost/skinke eller Pepperoni normal udsalgspris 

18,- stk. Poser med 12 kan I købe til 7,- stk. = sælger vi 

til 10 kr. 

- Pizzasnegle normal udsalgspris 17,- stk. Poser med 30 

Kan I købe til 7,- stk. = sælger vi til 10 kr. 

- Pølsehorn normal udsalgspris 10,- stk. Poser med 

50 Kan I købe til 5,- stk = sælger vi til 7 kr. 

 



  

- Juice 5-pak Appelsin/Æble/Multifrugt normal 

udsalg 10,95. I kan købe 5-pak med 10% rabat. 

Sælger vi til 3 eller 4 kr. 

Afdelingsrådet tilbagemelding: 

Afdelingsrådet ønsker, at 

- Det er en tilbud til eleverne en gang pr. måned 

- Tilbuddet skal være et supplement til elevernes 

medbragte madpakke.  

- Vi starter en forsøgsordning, der evalueres ifm. 

afdelingsrådet d. 9.6., hvor det afgøres om 

ordningen kan fortsætte ind i næste skoleår. 

- Elevrådet og Maja skal være opmærksomme på om 

Poul Erik stadig ønsker at være med, hvis ordningen 

kun er en gang i måneden! 

- Elevbetalingen skal foregå separat udenom skolens 

budget/regnskab, så der hver måned kan afregnes 

direkte med kontanter med Poul Erik. 

4. Kl. 18.00 

Vi mangler en forældrerepræsentant fra 0. 

klasse i afdelingsrådet 

- Katrine er med sin søn flyttet fra skolen. Vi 

skal derfor have fundet en ny repræsentant 

fra klassen. 

o Hvordan gør vi det? 

Jan meddeler Tina, at hun i ugebrevet skal gøre forældrene i 

0. klasse opmærksomme på, at klassen mangler en 

repræsentant i afdelingsrådet, og at man ud fra først-til-

mølle-princippet er velkommen til at møde frem til 

afdelingsrådets sidste møde i dette skoleåretd. 9.6. I ifm. 

forældremødet i august/september fortager forældregruppen 

et formelt valg til afdelingsrådet.  

 

5. Kl. 18.10 

Elevernes 12-frikvarter og spisepause 

Der orienteres om, hvor vi er med ønsket om at 

bytte rundt på de to pauser  

 

Vi er i denne uge på afdelingen vendt tilbage til den gamle 

model, hvor elevernes spisepause ligger før frikvarteret ved 

12-tiden.  

Jan præsenterede to modeller for en ny skemastruktur for 

næste skoleår, som vi drøftede.  

 

6. Kl. 18.25 

Meddelelser og orientering, herunder  

- Vi har fået bevilget penge til legepladsen og 

til multibane 

-  

- Nyt fra skolebestyrelsen? v/Dorthe og Brian 

 

 

 

 

 

- Nyt fra Fællesrådet? v/ Carsten 

 

 

 

 

- 131.678 kr. til udskiftning af legeanlæg 

- 24.660 kr. til ny fugleredegynge 

- 100.000 kr. til TGI´s multibane 

Skolebestyrelsen har talt om 

- Økonomi -  

- kommende 0. klasse 

- Arla-automaten på HAV, HØG og INR 

- Indeklima på HAV – skimmelsvamp i kælder – 

pavilloner opstilles 

- Kvalitetsrapport 

- Økonomi og kompetenceudvikling 

Fællesrådet v/ Carsten 

- Stiftende årsmøde d. 27.2. gik godt med 

efterfølgende fællesspisning. Der er på mange 

niveauer i området interesse for et Fællesråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Nyt fra Andre? 

 

 

 

7. Kl. 18.50  

Evt.  

Carsten og Jan supplerer hinanden i rådet. I 

rådet skal der findes enighed om, hvordan 

fællesrådet indgår i samarbejdet med 

forvaltningen og politikerne.  

Der blev bl.a. talt on bosætning, befolknings- 

og børnetal. 

Formand. Ebba og næstformand: Poul Erik 

Fælles platform: ”Min landsby”-app bliver 

præsenteret på næste møde i forventning om, at 

den kan tages i anvendelse i løbet af sommeren 

20. 

Workshops om fremtidens Kirstinebjergskole. D.12. 

marts kl. 16.30-18.30 i Meldahls Rådhus inviteres 

lokalsamfundet og andre lokale interessenter til 

workshop om fremtidens Kirstinebjerg distrikt  

 

Vedr. forebyg smitte:  

Giv børnene en generel oplysning om god 

håndhygiejne uden at overdramatisere smittefaren.  

Hvor finder forældre og andre afdelingsrådets 

referater? Jan følger op dette spørgsmål. 

 


