
 

Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 29.10.2019 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

Mødeleder: Dorthe Dall Kristensen 

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 Afbud fra Lise, Katrine. 

Dagsorden Referat   
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  

2. Kl. 17.05 

Velkommen til de nye medlemmer i 

afdelingsrådet. Vi foretager en hurtig 

præsentation af os selv. 

Dorthe bød alle velkommen herunder de nye.  

3. Kl. 17.15 

Orientering om afdelingsrådets ramme og 

kompetencer (bilag) v/ Jan 

Jan orienterede. Jan lægger skoleårets møder i 

afdelingsrådet ind Outlookkalenderen og i Aula-kalenderen 

hos det enkelte medlem  

 

4. Kl. 17.30 

Valg af ny formand. Dorthe ønsker ikke 

genvalg, idet hendes sidste barn på afdelingen nu 

går i 6. klasse. 

Dorthe orienterede om afdelingsrådsformandens opgaver. 

Carsten Pedersen blev med applaus valgt til ny formand. 

Carsten overtager posten ifm. næste afdelingsrådsmøde. 

 

5. Kl. 17.40 

Elevrådet har fået sig en ny formand og 

næstformand.  

Er der noget at fortælle fra det nye elevråd? 

Elevrådet har talt om: 

- En lille bod – en sundhedsbutik – hvor eleverne kan 

købe små, sunde ting, der kan give lidt energi. 

Overskuddet kan fx gå til bolde til klasserne. 

- Der er et udbredt ønske om, at frikvarter og 

spisepause byttes tilbage til den gamle ordning. 

Jan tager spørgsmålet op med Magnus, og melder 

tilbage til afdelingsrådet, hvad en beslutning bliver. 

- Vil gerne afholde en Halloween-dag i næste skoleår 

- Vil gerne arrangere en påskeægsjagt op til påske 

- At få en havregrynskugle-bod ifm. juleklippedagen. 

- Drikkevandsautomat til eleverne: Jan har talt med 

Danny om muligheden, og løsningen er foreløbig, at 

eleverne må benytte vandhanen ved udslagsvasken i 

lokalet på mellemtrinnet til at fylde deres 

drikkedunke. Lokalet kan friskes op, så det bliver 

mere indbydende. 

 

6. Kl. 17.55 

Afdelingsrådets fokuseringer, herunder 

- Hvordan gik det med bidraget ved 

Sommersjov i august? 

- Drikkevand til eleverne 

- Forslag til nye fokuseringer? 

- Dorthe fortalte om skolens bidrag ved Sommersjov-

arrangementet, hvor Dorthe bl.a. viste en tidligere 

elev rundt på skolen. Bidraget tiltrak ikke de 

ønskede børnefamilier. Der skal tænkes anderledes 

til en anden gang.  

- Drikkevandsordning – se punkt 5. 

- Et større forældrerådsarrangement for børn og 

forældre indeholdende spisning og aktiviteter.  

- Åben Skole-bank, hvor forældre og andre borgere i 

lokalsamfundet tilbyder sin viden eller specifikke 

kompetencer ift. en skolefaglig aktivitet/lektion. 

 



- Afdelingsrådets medlemmer tænker tanker om 

emnet frem til næste rådsmøde i januar. 

7. Kl. 18.20 

Personalesituationen – lukket møde 

- MCB er fratrådt – HTB tager over 

- LKB har fået nyoprettet faglig 

ressourcelærerstilling i KBS, læseudvikling 

på mellemtrinnet 

- Lenna bliver ny læsevejleder i BØG 

- Lone Føns ansat i BØG fra 1.11. og 

overtager en kombi-stilling af Lennas og 

Lottes timer. 

- MTB fratrådt den 30.09. Anina tager over 

frem til d. 30.11. Vi er netop nu i færd med 

at ansætte en ny i stillingen. 

- Stine Duch fratrådt d. 20.09. – Birgitte 

Schade tager over frem til skoleårets 

afslutning. 

- Stine og Ghita er i 4. årspraktik i 5. og 6. 

klasse. Maja er deres vejleder. 

- HVB er syg, og forventes tilbage tidligst d. 

1.11. 

 

Jan orienterede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Kl. 18.40 

Meddelelser/orientering  
o Skolebestyrelsen 

 

o Fællesrådet 

 

 

 

 

 

o Andet? 

 

 

- Der er sket udskiftning i skolebestyrelsen. Den 

sidste suppleant er nu i bestyrelsen. 
 

- Carsten orienterede om, at Fællesrådet holder møde 

for de største lokale foreninger, hvor der skal 

besluttes om fælles vedtægter og en konstituering til 

februar. En forening, der samler områdets mange 

interessenter. Der bliver også mulighed for at 

benytte en app ”Min landsby”.  

 

9. Kl. 18.55 

      Evt. 

 

- AULA er en udfordring for forældrene.  

 -   

 


