
Samarbejdsrådsmøde d.31.8.22 kl. 19.00 

Tilstede: 

Helle Petersen, Christin König, Julia Hoffmeister-Elnef, Simon Stubbe-Horn, Melanie Tessin, Antje Rode, 

Henrik Hoffmann, Angelina Dürkop, Ellen Christensen, Franziska Becher-Heidemann 

Afbud: Kirsten Ravsnkjær, Mario Gottburg, Marie Werngreen 

1. Godkendelse af dagsorden og referatet 

Referatet godkendt af alle 

 

2. Nyt fra skolen 

Vi er kommet godt fra start. 

Uge 32, ugen inden skolestart har lærerne på skolen deltaget i 2 pædagogiske dag, én planlagt og 

gennemført fra Skoleforeningen og én for skolen selv. Fokus var evalueringen og sprog, ellers blev 

den uge brugt på en del teammøder, møder med PPR og forberedelse. 

Ny skolesocialarbejder – Joakim Skov, ansat ved PPR 

Ny pædagogmedhjælper - Mona Lange, ansat ved PPR 

Nye lærere på skolen – Kerstin Belkin, Carola Neubauer, Signe Braun fastansat, Monique Heldt 

årsvikar 

Holger Bruhn går på pension. 

For tiden er Morten Wietz på forældreorlov indtil d.7.10.22 – vikar er Emma Tiessen 

Jasmin Weidner-Paulsen er på forældreorlov fra 12.9. – 7.10.22 

Indskoling: 41 elever, i alt er der nu 215 elever 

Skolens sløjdlokale bruges nu også fra Oksevejens Skole 

Arrangementer: 

TrixItt d.18. og 19.8.22, stor pengebevilling fra kommunen til dette sports-event sammen med 

Zentralschule, det var en rigtig god dag. 

Skolepatruljeuddannelse for 6. klasserne ved politiet d.15. og 19.8.22 

For tiden er vi i gang med alle forældremøderne 

I dag d.31.8. var der boldstævne for 3. og 4. klasserne for de danske skoler i vores distrikt 

Kommende arrangementer: 

Teater for 4.-6. klasserne d.15.9.22 

Cykelprøve for 5. klasserne d.21.9.22 med to prøvedage med politiet forinden 

Hygiejnebelæring 6. klasserne ved Dansk sundhedstjeneste d.28.9.22 i forbindelse med kiosken 

Motionsdag, sidste skoledag før efterårsferien fredag d.7.10.22 

I morgen er der ABSS (skole og kulturudvalg)møde på skolen med en rundvisning af skolen med EC 

og FB, og hvor Skoleforeningens direktør Lars Kofod samt Thomas Heyer fra Teknisk Afdeling 

ligeledes deltager og fortæller om byggeplaner mm. 

Forandring/ udvikling: 

Corona har lukket for en mase traditionelle arrangementer, nye lærere er kommet til – dette har vi 

taget som udgangspunkt for at gennemtænke og udvikle skolens arrangementer og andet. 

Der er lavet forskellige udvalg: motionsdag, Julefest, fastelavnsfest, trivsel, emnedage, IT-strategi, 

båndtid og fleksibel indskoling. 



Team fleksibel indskoling har 1. møde midt september og tager i første omgang udgangspunkt i 

informationer/ krav fra Skoleforeningen ift. fleksibel indskoling. Senere kommer BoU-huset med på 

banen. 

EC informerer om pensionering. 

3. Datoer til kommende møder i SR 

2022: 24. oktober 

2023: 19. januar, 27. marts, stort forældremøde 26.april med valg, 12. juni  

alle møder er klokken 19.00 

 

4. Drøftelse af Skoleforeningens sprogpolitik 

Sprogpolitikken blev debatteret. Man var enige om, at sprogpolitikken er blevet godt 

gennemarbejdet, og at der var mange gode forslag i folderne på de forskellige trin i forhold til 

forældrene om at lære dansk. Positivt er især at der er en progression, så kravene bliver højere jo 

ældre børnene bliver. Dagtilbuddene har en stor opgave i at fortælle om vigtigheden og motivere 

forældrene til at lære dansk, så de kan støtte børnene i deres udvikling og læring. Ved 

indskolingssamtalerne skal skolelederne ligeledes gøre det tydeligt overfor forældre, at man 

forventer, at mindst en af forældrene kan tale dansk, og at forældrene gør en indsats for at lære 

sproget. 

Lokale kurser kan være en god idé.  

Der blev også drøftet, om der skal følges op på krav/ forventninger til forældrene om at lære dansk, 

og hvis ”ja” hvem der har denne opgave. Dette synes ikke fremgår helt tydeligt af sprogpolitikken. 

Alle var enige i, at langt de fleste forældre vil deres børn det allerbedste, og derfor også støtte op 

omkring skolen. Dette indebærer også, at forældre har et rimelig godt dansk sprog.  

 

5. Byggeri 

SR ser byggetegninger, som der arbejdes videre med.  

 

6. Nyt fra Fællesrådet 

Der har ikke været afholdt møde 

 

7. evt. 

Christin: Vi skal huske, at elever også har mulighed for at søge ind på Ladelund Ungdomsskole efter 

6.klasse, når der informeres om skoleskift i F7. 

FB: vil huske det fremover og informere nuværende forældre i 6. klasserne. 

   

 

 

 

 

  


