
Samarbejdsrådsmødet den 18/9/2019 

a. Valg af referent: Jens 

b. Godkendelse af dagsorden: ja 

c. Godkendelse af referat fra seneste samrådsmøde 14/5/19: ja 

d. Orientering fra skolelederen 

Nye kollegaer: Steen, Ronja, Wiebke                Tilbage efter barsel: Jasmin, Felix, 

Vi er kommet godt i gang. Dog vil jeg lige nævne, to ubehagelige ting: 

• I sidste uge har vi haft ballade på drenge wc´erne: skidt i pissoir, tisset ved siden af wc´erne, papir på vægge 
og tilstoppede wc´er og pissoir, skidt i en papiraffaldsspand… det skal vi få styr på! 

• Vi har oplevet, at en familie til en elev har fået et anonymt brev, skrevet i flertalsformen, vi, med bøn om, at 
eleven forlader skolen.  
 

Nyt fra skolen: 

• Ny online-portal i brug, Gyldendal.dk, vi har haft en pæd. eftermiddag og nu prøver vi os frem 

• Bolddag: 3. og 4.kl. d.28.8.19 

• Hilse på dronningen d.3.9.19 

• 5.klasserne på lejrskole sidste uge (uge 37) 

• Det nye Sydslesvigudvalg på besøg 13.9.19 
Kommende arrangementer: 

• Cykelprøve 5. klasser d.19.9.19 
• Motionsløb d.02.10.19 

• Spil dansk 4.-6. klasser Søndertorv i FL d.24.10.19 

• Samarbejde skole og Søndergade børnehave, minisløjd 16 timer, start 7.9.19 

• Teater på COH-skolen 4.-6.kl 19.11.19 
Næste møde d.27.11.19 

 

e. Det er sendt et pædagogisk koncept for de grønne områder til Dirk C., men ingen tilbagemelding indtil nu.  

Søren sender en ny rykker, så vi kan få en konkret mødedato med Skoleforeningen. 

Franzi tager det op på PR møde, om der er en lærerrepræsentant, det ville være interesseret i at deltage i 

byggeudvalget.   

Planungsausschuss/ politiker har været på besøg den 12/9/19  

 

f. UngGenforening: 

9.9.19 Sandra, Dirk og Franzi har været i Vejle, Skibet Skolen til koordinering og planlægning af 2020 

3.-6. klasser tager afsted 12.05.20 – 14.05.20, Forældremøde HDS 22.01.20 kl. 18.30 

1.-2. klasser planlægger sammen med Fritidshjemmet  

Franzi tager igen kontakt event-koordinator pga. rejseudgifter især for 6. klasse, da de ville tage til Bornhold 

slutningen af skoleåret.  

 

g. Ny evalueringskultur: 

FB: Vi skal fra dette skoleår bruge de nye læreplaner og Skoleforeningens nye evalueringsskemaer. De nye skemaer 

blev drøftet rigtig meget i sidste skoleår, og der har været massiv kritik, som især gik ud på sproget. Det har 

simpelthen været for ambitiøst og svært at forholde sig til.  

Der er på baggrund af det blevet udarbejdet en dialog-udgave til elever og forældre, som skal danne grundlag for 

skole/hjem-samtalerne. Selve evalueringsskemaerne er et redskab til lærerne. Praksis vil blive sådan, at lærerne 



udfylder evalueringsskemaerne elektronisk i forbindelse med den formelle halv- og helårsevaluering. På baggrund af 

lærernes afkrydsninger genereres en dialogversion af skemaet, der så udgør den formelle halv- og helårsevaluering til 

elever og forældre. 

Selve nyt skema er en udfordring, da det er rimelig omfattende. Lærer er i gang med at strukturere det. 

Simon vil skaffe en skabelon til evaluering (infomateriale)  

 

h. Samarbejde med BOU- huset: 

- Der arbejdes på en kooperationsaftale 

- Famly heldagsskolen 

- Studerende får 10 timer her på skolen og følger 4. kl. 

- Møde med BOU huset den 23/9/19 

- Lektier evt. på skolen 

- Evt. fælles fest 

 

i. Til debat: Den danske regerings stresspanels anbefaling om at lukke skolernes intranet. 

(ingen debat i dag) 

 

j. Orientering fra seneste fællesrådsmøde: 

Intet nyt, da næste møde er den 19/9/19 

 

k. Forældrefonden: 

Intet nyt, det er ingen ansøger i nu. 

 

l. Opfølgning fra sidste møde: 

Sprang vi over 

 

m. Formandens punkter:  

Sikker skolevej: ingen fælles koncept, Jens Neumann skal undersøge det nærmere og evt. tage bilder af 

potential farlige områder. 

Jens Neumann vil komme med et udkast til næste møde:  ”alle børn cykler” eller lignende  

 

Næste møde den 27/11/19 

        

 

  

 


