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Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 
Princip for brug af mobiltelefoner 

• Det nye princip er trådt i kraft. 
Hvad er de første indtryk? 
 

 

Det fungerer overordnet godt med den nye ordning. Det 
opleves at flere børn leger i frikvartererne. Få af eleverne i 6 
klasserne er utilfredse, men generelt er det gået godt i den 
første periode. 
 

 
Skolens fællesskaber 
 

• Vi har på vejledermøder og 
lærermøder haft skolens 
fællesskaber på dagsordenen – 
dette for at fremme trivsel og 
positiv skolegang. 

• Vi vil gerne vende tanker og 
idéer med skolebestyrelsen. 

 

 
Alle lærere har meldt sig på til at arbejde videre i 
arbejdsgrupper ift. fællesskaber i skolen. Grupperne arbejder 
med: Frikvarterer, legepatrulje, skoleskakværksted, 
læseværksted årgangsvenner og en evt. skolefest. Der 
arbejdes videre i grupperne på lærermødet i uge 50. 
Desuden evt. et frivilligt lektieværksted 1-2 x om ugen som 
forsøgsordning/prøvehandling i en periode. 
 
TW og ON arbejder på at forbedre samarbejdet med 
Børnehaven Hedevang. Der har allerede været afholdt 2 
møder omkring forældresamarbejde, fælles børnesyn, gode 
overgange for børn fra bhv. til 0 årg. med fokus på Legende 
Læring. 
 

 
Samarbejdet med elevrådet i 
skolebestyrelsen 

• Hvordan kan vi bruge hinanden 
bedre fremadrettet? 
  

 
Emnerne skal være vedkommende for elevrådet når de skal 
deltage på møderne. En øget opmærksomhed på at få punkter 
på dagsordenen i god tid, hvis elevrådet skal deltage på 
møderne, da de også skal have mulighed for at kunne mødes 
med elevrådet. Punkter kunne eks. være:  

• Evaluering af lektiecafe, mobilpolitik, legepatruljer osv.  

• inddragelse ift. aktiviteter i frikvarterer 
TW sørger for at spørge ind om emner på elevrådsmøderne. 
Der tilføjes et punkt på dagsordenen ”nyt fra elevrådet” hvor 
der vil være mulighed for at elevrådet kan deltage. 

 

 
Møderække fra januar – sommerferie 

• Vi finder datoer til møder det 
kommende halve år – medbring 
kalender og overblik. 
 

 
Møderne for SB-møder i foråret 2023 er 11.1.23 + 20.2.23 + 
22.3.23 + 19.4.23 + 31.5.23 + 14.6.23. Møderne er fra 16.30 – 
18.30 

 
Nyt fra forældre 

 
Ingen henvendelser 
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Nyt fra SFO 
 

 
Der afholdes forældrekaffe torsdag d. 15.12. SFO har været i 
biografen. Der produceres julegaver i SFO. 
 

 
Evt. 
 
 

 

 


