
Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 12.03.2019 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

Mødeleder: Dorthe Dall Kristensen 

Referent: Jan Dupont Mathiasen 

Deltagere: Jonas og Jakob (elevrådet), 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 Afbrud fra: Sussi 

Dagsorden Referat   
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Kl. 17.05 

Nyt fra arbejdet i Fællesrådet v/ Carsten 

Der orienteres, og rådet godkender, at Carsten 

bliver afdelingsrådets repræsentant i Fællesrådet 

Carsten orienterede 

- En lille kerne på 4 borgere har udarbejdet et forslag til 

vedtægter for Foreningen Fællesrådet, som skal bestå af 

ca. 10 mennesker, som repræsenterer div. foreninger, 

institutioner m.m. i Fællesrådet. 

- Hvis Fællesrådet bliver etableret ved en stiftende general 

forsamling i efteråret, vil Carsten indgå som 

afdelingsrådets repræsentant 

- Afdelingsrådet skal i den forbindelse være repræsenteret i 

Fællesrådet og her blev Carsten valgt enstemmigt 

-  

 

3. Kl. 17.20 

Elevrådets punkt 

      Har elevrådet nyt siden sidst? 

- Undersøgelse, ”Ren skole”, 

drikkevandsautomat, trivsels-/rekorddag, 

elevrådstopmøder, andet? 

Jonas orienterede om, at elevrådet arbejder med tanker om 

- at udarbejde en trivselsundersøgelse 

- en mulig indkøbsmulighed på afdelingen, hvor elever kan 

indkøbe små sunde snacks, frugt o.lign. En lille 

forretning, som kunne give overskud og derved betale en 

drikkevandsautomat. 

o En automat kunne evt. etableres på 

mellemtrinsgangen gennem væggen ind til 

rengøringsdepotet 

Elevrådet har ikke haft så mange møder siden sidste 

afdelingsrådsmøde, idet Maja, kontaktlærer for elevrådet, har 

været væk i 7 uger. 

 

4. Kl. 17.45 

En opfølgning - Afdelingsrådets fokuseringer  

På sidste møde blev det foreslået, at der 

gennemføres et trivselsarrangement for børn 

og forældre onsdag d. 15. maj, hvor de lokale 

fritidsforeninger kan medvirke med 

værksteder og aktiviteter. 

Elevrådet kan også indgå med aktiviteter; fx 

optagelse af videoer, hvor elever udtaler sig 

positivt om at gå på afdelingen. Videoer som 

kan lægges ud på vores FB-side, i Fa. 

Dagblad og FredericiaAvisen, 

 

Vi vender forskellige muligheder for 

indhold, og vi hører om Dorthe har været i 

kontakt med lokale foreningsrepræsentanter. 

Dorthe orienterede: 

- Har kontaktet TGI med alle afdelinger og FDF, men kun 

Skov-fitness og håndbold fra TGI har reageret.  

 

Efter en fælles snak besluttede vi, at   

- Carsten kontakter folkene bag Sommersjov i Bøgeskov, 

for at høre om vores trivselsarrangement kan koble sig på 

Sommersjov om onsdagen efter gudstjenesten ved kl. 

18.15-19.15-tiden. 

 

Punktet tages op igen på maj-mødet i afdelingsrådet. 

 

5. Kl. 18.10 

Tilbagemeldinger fra senest afholdte 

forældremøder 

- Der har været forældremøde i 6. klasse d. 15. 

januar  

Morten/Jonas orienterede: 

- Klassekassen har en del penge, som skal bruges på en 

dagstur til København. 

 

Snakken faldt derefter på: 

 



- Forældre oplever, at ikke alle skolehjemsamtaler placeres 

hensigtsmæssigt ift. at sætte fælles mål for den enkelte 

elev for det kommende skoleår. Efter den opfattelse, vil 

det være bedre at afvikle samtalerne først på skoleåret. 

- Forældre oplever, at det kun er dansk og matematik, som 

bliver taget på skolehjem-samtalerne, at fx elevens 

niveau i engelsk ikke bliver taget op. Det er opfattelsen, 

at engelsk og tysk også skal tages op i samtalerne, og at 

faglærerne bør tale sammen med kontaktlærerne om hver 

enkelt elevs niveau/præstationer i deres sprogfag. 

 

- Ifm. skolehjem-samtaler må skolen/afdelingen ikke 

nedprioritere informationerne om de fagligt dygtige og de 

middel gode elever til fordel for de fagligt svage elever 

Alle forældre har behov for at få en status og en snak om 

deres barns faglige situation og udvikling. Man ønsker 

derfor ikke, at skolen kun indkalder/inviterer forældrene 

til de børn, som har udfordringer i skolen.  

6. Kl. 18.20 

En opfølgning - Drøftelser om afdelingens 

cykelpolitik på mellemtrinnet  

       Det har siden sidste rådsmøde desværre ikke 

været muligt at få vendt problematikkerne i 

cykelpolitikken i personalegruppen endnu.  

Vi tager punktet op igen, når emnet har været behandlet i 

personalet.  

 

7. Kl. 18.30 

Meddelelser/orientering, herunder nyt fra 

- Skolebestyrelsen 

- Skolekonference 

- Traineestuderende er stoppet 

- Skolebestyrelsen: Der er drøftet besparelser, men lige nu 

afventer man byrådets beslutninger ift. justeringen af 

skolereformen omkring kortere skoledage, og ift. en 

ekstra kommunal tildeling af ressourcer til skoleområdet. 

- Skolekonference i Messe C, hvor Dorthe og Morten 

deltog. Et spændende og godt arrangement. 

- Vores ene af to trainee-studerende er stoppet, men 

Rasmus fortsætter. 

 

8. Kl. 18.55 

Evt. 

- Brian er næstformand i skolebestyrelsen, hvorfor man 

kan indgive ønsker til Brian omkring dagsordenen ti 

bestyrelsen 

- Dorthe meddelte, at hun ikke vil fortsætte som 

afdelingsrådsformand efter dette skoleår.  

 

 


