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Emne/ansvarlig Proces referat/hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat/Peter 
 

 
Sendt via mail. 
 

2. Kort orientering /Marianne  
Vi har ansat 3. 2 deltidsstillinger + én fuldtidsstilling. 
Stillingerne er finansieret af ekstra bevilling fra folketinget samt et 
barselsvikar. 
 

3. (Velkomst til nye elevrødder?)  Deltager ikke 

4. Opfølgning på trafik- og 
parkeringssituationen om morgenen 
v. Bullerupvej/Marianne 
(Orientering og evt. diskussion) 

 
SB beder mobil og trafik om at komme igen. Stadig problemer om 
morgen i forbindelse med aflevering ved bullerupvej. 
Vi fortsætter med at opfordre til at benytte parkering ved Fjordager 
Hallen. 
 
SB giver MBJ mandat til at tage kontakt til trafik og mobilitet.  
 

5.  Mad og måltidsprincippet (Skriv 
fra Marianne til forældre og 
promovering af princippet på FB) 

Der reklameres for skolens bodordning, hvor forældrene kan bestille 
hjemmefra. Maden bringes ud i klassen sammen med skolemælken. 
 
 
Der skal være mere ensartet udmeldinger omkring madpakker. SB 
oplever, at der i nogle klasser er meget skrappe regler for, hvad en 
madpakke må indeholde. 
Vi skal undgå Madpakkepoliti. 
 

6. Spisepausen. Drøftelse Der er flere forældre som oplever at eleverne har for lidt tid til at spise. 
Især 3 årgang har der været henvendelser. 
 
Skolen skal sætte en ramme så det er muligt at spise. Der skal tages 
hensyn til eleverne på de forskellige årgange.  
 
SB har ønsket at skolen, gennemgår hvordan der afsættes tid til spisning 
på de forskellige årgange.  
 
 

7. Indskrivning. Drøftelse 
 

Det er ikke muligt at besøge børnehaverne pga. Covid-19. 
Det vides ikke pt. Om vi kan afholde indskrivningsmøde for kommende 0. 
årgang.  
Indskrivning starter i november.  
Hvordan kan vi reklamere for skolen ? Video, flyers. 
 
Sally laver en lille film.  
 
MBJ, vil gerne mødes fysisk. F.eks. i 2-3 hold,  
 

8. ”Borgerne bestemmer”. Status  
Der er øremærket 200.000kr. til projektet. Der mangler forældre eller 
andre lokale beboer. 
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MBJ deltager sammen med ?? forældre. 
 

9. Online stormøde. Orientering v. 
Sally  

 
God information, om skoledrift, økonomi.  
 

10. Landsmøde skole og Forældre. 
Beslutning om deltagelse 

Lørdag d. 21/11 virtuelt møde. Helle deltager. 
Skolen har 3 pladser. 
 

11.  Skabe til at låse værdigenstande 
ind i ved idræt. Drøftelse 

 
Nye praksis gennemgået. Tidligere episode har ført til ny praksis.  
 

12. Cykler i indskolingen på 
”cykeldage”. Drøftelse 

 

13. Evt./ Alle  
Trim 
Medicin 

 
TRIM dag afvikles forskelligt fra årgang til årgang. Fordi vi har emneuge, 
så er det også forskelligt hvilke dage det foregår.  Der er fangerne på 
fortet, løbetur, tur til stige ø, skøjtehal, mv. Det hele foregår årgangsvis. 
 
Medicin, nye regler for håndtering.  
 
Det er lærernes dag 5. okt.  
 

 

Mødekalender 20/21: 

Onsdag 30.09.2012 kl. 17.30-19.30 

27.10.2019 kl. 17.30-19.30  

8.12.2019 med spisning kl. 17.30-20.00 

19.01.2021 kl. 17.30-19.30  

16.03.2021 kl. 17.30-19.30  

27.04.2021 kl. 17.30-19.30  

22.06.2021 med spisning kl. 17.30-20.00  

 

 

 

 

 

 

 

Klassefordeling: 

0 Louise 

1 Jacob 

2 Charlotte 

3 Danny 

4 Jacob 

5 Helle 

6 Sally (primær) 

7 Sally (primær) 

 8 & 9 Sally og René

 


