
  Kirstinebjergskolen 18-19 
    Afdelingsrådsmøde 

Dato/tid/sted: Den 7. januar 2020 kl. 16.00-18.00, skolens kontor, Høgevej  

Mødeleder: Lawrence 

Referent: Tina Möglich 

Deltagere: Lawrence, Trine, Tina, Anja, Lone, Mikael, Irene, Gitte S, Tina, Hans, Bo, Gitte B, Ka-
rina, Lauritz (elevrådsrepræsentant) 

Fraværende:  Hans, Bo, Karina,  

 

Dagsorden Referat  

1.  
    Præsentationsrunde 

 

Laurits, elevrådsformand, 6.c 
Anja, mor til AnnLouise 3.B 
Michael, far til Jakob 4.A og Johanne 0.A 
Irene, mor til Simon 5.B 
Gitte S, mor til Lærke 1.K 
Gitte B, mor til Lykke 2.A 
Tina, mor til Sofie 4.B 
Lawrence, formand for afdelingsrådet og far til Elizabeth 6.A 
og Victoria 5.C 
Trine Klavsen, pædagogisk fritids og afdelingsleder (indsko-
lingen) 
Tina Möglich, afd. skoleleder 
 
 

2.  
      Info  
 
            1. Nyt fra elevrådet 

               2. Hvad er afdelingsrådet?  v/Lawrence 
 

1. Arla-automat; elevrådet er hjælpere på Arla-auto-
maten, de oplever lidt chikane fra de andre. Tina 
indkalder arla-ambassadørerne for en snak.  
 
Elevrådet var til et møde på Bygaden hvor de hørte 
om fonde, man kan søge. Elevrådet arbejder med 
ide-input. Det er primært 6. årg. der mangler udfor-
dringer i frikvarteret. 
 
Tal ordentligt-kampagne – elevrådet har talt om en 
bandekasse. Man kan tale om det i DOF og uuv. 
Male på væggen ”Tal ordentligt” Tag det op på fæl-
lessamlingen. 
En voksen kan føre log over de grimme ord. Der er 
sket en forbedring fra 47 grimme udtalelser til 2 i 
denne uge. 
 

2. I kan som forældre bidrage med jeres erfaringer. 
Som bestyrelsesmedlem, kan Lawrence ”bære” ting 
med ind i skolebestyrelsen. Vi holder fast i møde-
tidspunktet fra 16-17. 
 

 

3. Afdelingsrådets fokusområder: 
 

- Den positive fortælling om Høgevej 
- Skole/hjemsamarbejdet  
- Øvrige forslag 

 

Fokusområderne er foreslået af formanden og 
referenten (Lawrence og Tina Möglich) 
 

Den positive fortælling om Høgevej: Der har manglet 
forældreopbakning de senere år. Forældrene mang-
ler viden hvad, der er hvad. De er altid de samme 
forældre, der deltager i aktiviteter; Tordenskjolds 



soldater. Tendensen er at interessen for skolens ak-
tiviteter, daler jo højere klasser eleverne kommer i. 
 
Det er vigtigt at vi, som skole, er på forkant med ori-
entering. Fx situationen med spisepausen; da foræl-
drene fik at vide, tanken bag, faldt der ro på.  
I indskolingen beder man forældrene aflevere ele-
verne uden for skolen, altså ikke gå med ind. Det er 
ærgerligt, menes der, da man på den måde ikke har 
”sin naturlige gang” på skolen.  
Tina beder Karina lægge emneuger og fagdage i Au-
lakalenderen. 

 
Et fokusområde kunne være kost: 
Der fortælles hjemme at mælkesnitter, kanelsnegle, choko-
ladekiks mm er hverdagskost i madpakker, især i indskolin-
gen. Trine tager emnet med på teammøderne i indskolingen. 
Der er lavet en folder til indskolingen som bl.a. handler om 
gode, sunde madpakker. Der appelleres til den sunde for-
nuft. 
Eventforslag: smøre madpakke-dag. Forslag til emneuge: fra 
jord til bord. 
 
Tyveri i SFO. Trine fortæller at forældre er blevet bedt om 
ikke at sende legetøj med i skole. Der opfordres til at man 
tager en snak, både i skoleregi og SFO-regi omkring det. 
 
Der bør skrives hjem ang. trainee. Tina sørger for at det sker. 
 
Forældredeltagelse i By-festen den 28. maj: Ideerne skal op-
stå i forældrerådene og skal iværksættes på initiativ fra for-
ældre. Vi samle op på næste møde. Der er forslag om at by-
festen slutter kl. 16 og at forældrene i forlængelse holder 
Høg-fest med boder og lign. Vi samler op på næste møde. 

  
 
Næste mødedato: den 10. marts 2020 kl. 16-18 
 

 
 

 

 

  
  

  
  
 


