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Pkt. 1. Orientering fra universet. Ad pkt. 1.:  

Småbørn: 12 børn + en ny 1. nov. 

Annemarie og Anine har været ude 

hos fire nyfødte. Der er nogle, der har 

ytret ønske om, at der er mulighed for 

at sove ud. Børnene deles ofte op i 

grupper. Der arbejdes med Vi lærer 

sprog igen. Der arbejdes med 

læringsmiljøer og evalueringskultur. 

Børnehave: Grete Gram og Jenissa er 

vikarer i børnehaven indtil 

nyansættelse. Der er pt. 19 børn. 

Børnene har i sidste uge set teater 

sammen med indskolingen. 

Der har været arbejdsdag lørdag d. 

7.9, hvor der blev lavet mange ting 

på legepladsen og i ”det nye 

småbørnsrum”. 

Skolen: Sund skoles 

trivselsundersøgelse er gennemført 

med alle årgange. Eleverne er 

begyndt opfyldning af insekthotellerne 

som blev lavet i forbindelse med 

arbejdsdagen. 



5. årgang har været til 

matematikkens dag i Aabenraa by. 

Indskolingen har set teater i hallen. 

Elevrådet kommer med til næste 

bestyrelsesmøde. De har haft deres 

først møde - og har nogle ideer til, 

hvad de vil arbejde med i dette 

skoleår. Det præsenterer de næste 

gang. 

Aula åbner for forældre søndag d. 

20.10. Forældreintra lukker d. 21.10. 

Det er i dag offentliggjort, hvem der 

er ansat som skolechef fra 1.11. Han 

hedder Rasmus Andreassen.  

 

Pkt. 2. Økonomi – herunder det nye 

småbørnslokale 

Ad pkt. 2.:   

Merete og TJ sender ind til økonomi i 

morgen vedr. forventet regnskab for 

2019. Det ser fint ud. Vi har fået lov 

til at overføre 150.000 i 

mindreforbrug på skoleområdet. 

Indretningen af det nye småbørnsrum 

bliver dyrere end forventet. Vi har en 

rådgiver på, der står for hele 

processen – bl.a. ansøgning om 

byggetilladelse. Projektet når ikke at 

blive færdigt inden årsskiftet, så 

udgiften bliver fordelt over to 

regnskabsår.  

Pkt. 3. Kommunikationspolitik - 

godkendelse 

Ad pkt. 3.:   

Kommunikationspolitik godkendt. 

Pkt. 4. Kostpolitik - revidering 

 

Ad pkt. 4.: 

Forslag til justeringer af kostpolitikken 

diskuteret. Politikken revideres med 

de uddybninger, der blev enighed om 



og godkendes på næste møde. 

Pkt. 5. Forældreråd – indhold og 

opgaver – godkendelse  

Ad pkt. 5.:  

Forslag til justeringer af forældreråd 

diskuteret. Politikken revideres med 

de uddybninger, der blev enighed om 

og godkendes på næste møde. 

Pkt. 6. Fra pædagogisk lørdag Ad pkt. 6.: 

En rigtig god dag med tre forskellige 

oplæg, der begge faldt godt ind i det 

arbejde, der er i gang. Dagtilbud 

havde oplæg om læringsmiljø og 

evalueringskultur i forbindelse med 

den styrkede læreplan. På 

skoleområdet fortalte to 

medarbejdere fra Hovslund om deres 

mindfulness uddannelse - herefter 

holdt Lill Bredo oplæg om 

selvstændighed og læringsrum -  og 

hvordan der kan arbejdes med 

forskellige ting i klasserummet, der 

stilladserer for eleverne. 

Næste skoleår er Genner Univers vært 

ved den pædagogiske lørdag for de 

tre universer. 

Pkt. 7. Stillingsopslag pædagog Ad pkt. 7.: 

Der slås en pædagog stilling til 

børnehaven en af de nærmeste dage. 

Medlemmer til ansættelsesudvalg fra 

bestyrelsen: Sonja, Lea og/eller 

Jannie - evt. Lars 

Pkt. 8. Evt. Ad pkt. 8.: 

 Merete Neuschild/Anine Kirk 

Todsen 

 

 


