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DAGSORDEN REFERAT 
  

Pkt. 1. Fra elevrådet Ad pkt. 1.:  

I år vil elevrådet gerne arrangere et 

Unicef sponsorløb fredagen før påske. 

Hele dagen skal handle om aktiviteter 

og emner, der har med projektet at 

gøre. Pengene der indsamles går til 

tilgang/materialer mm. til børn i 

udvalgte lande. 

Lyset på toiletterne er ikke særligt 

godt. Elevrådet ønsker Madameposer 

på toiletterne ved H&D. MN snakker 

med Hans Jørn. 

To elever fra vores elevråd deltager i 

fælleselevrådet, hvor der holdes 

møde3-4 gange om året. Der er ved 

at blive arrangeret modeshow med 

genbrugstøj til By Night i Aabenraa i 

maj. 

Skraldespandsordningen funger godt i 

alle klasser. Vi skal finde en ordning 

til plastaffaldet. 

Pkt. 2. Orientering fra universet. Ad pkt. 2.:  

Der er afholdt fastelavn i 

småbørnsgruppen, børnehaven og 

SFO. Der arbejdes med den 



pædagogiske læreplan og årshjul i 

personalegruppen. 

10 børn skal til kunstprojekt på 

biblioteket. 

Byggetilladelsen til det nye rum er 

ikke kommet endnu. 

På skolen er musicalen er vel 

overstået. En meget flot forestilling 

som både medvirkende og 

medarbejdere kan være stolte af. 

Eleverne på mellemtrinnet har været 

til høvdingebold turnering. 

Aabenraa kommune har søgt midler 

fra A P Møller til universitetsskole, 

som der er opstartskonference på i 

marts. Ledere, vejledere og lærere 

skal uddannes. Projektet kører over 

de næste 4 år. 

Der arbejdes på en 

handicapparkeringslomme i buen 

foran skolen. 

Pernille har været til oplæg omkring 

skole og de udfordringer, der er - 

hvordan motiverer vi eleverne og 

ruster vores børn. Der blev talt om 

konkurrencestat og dannelse - hvad 

skal der til for at vi lykkes med skole? 

Hvad har børn brug for at lære? – 

Hvad skal de voksne – både 

medarbejdere og forældre kunne for 

at understøtte børn/elever i at kunne 

være i forskellige situationer. Et rigtig 

spændende oplæg. 

Udmelding vedr. stop/delvis 

stop/frivillighed af de Nationale test. 



Vi ved endnu ikke hvordan det 

konkret gøres i Aabenraa Kommune. 

Pkt. 3. Timefordeling og nedsættelse 

af undervisningstiden mellemtrin 
(punkter til beslutning fra sidste 

møde) 

 

Ad pkt. 3.:   

Timefordeling i forhold til justering af 

skolereform.: 

2. årgang skal på årsbasis have +30 

timer dansk. 

3. årgang skal på årsbasis have +30 

timer dansk i kommende skoleår og 

H&D fremover. Timerne findes ved, at 

2. årgang ikke har tysk og historie og 

3. årgang ikke har UUV fredag. 

5. årgang skal have madkundskab og 

6. årgang skal have billedkunst. 

Dette medfører, at vi øger elevernes 

ugentlige timetal i forhold til dette 

skoleår og søger om færre timers 

nedsættelse af undervisningstiden. 

 

Nedsættelse af undervisningstiden for 

4. årgang på 85 min/uge og for 5.-6. 

årgang på  50 min/uge besluttet. 

Nedsættelsen af undervisningtiden vil 

primært blive brugt på holddeling på 

forskellig vis. 

Pkt. 4. Ny fraværsbekendtgørelse  - 

redigerede retningslinjer på Genner 
Univers  

Ad pkt. 4.:   

Der indberette nu fravær hver uge. 

Der er et øget fokus på fravær bl.a. 

med det kommunale opsporingsteam. 

Vi fastholder nuværende retningslinjer 

for forældres given besked om fravær 

og søgen om fri i flere dage. Der laves 

en forældreinformation. 

Pkt. 5. Skolebestyrelsesvalg – 

nedsættelse af valgbestyrelse 

Ad pkt. 5.: 

Valgbestyrelsen består af: formand, 



Anine; skoleleder, Merete og Randi. 

Pkt. 6. Skolefotografering – punkt fra 

sidste møde 

Ad pkt. 6.:  

Vi fortsætter med ordningen som 

hidtil med fotografering hvert andet 

år. 

Pkt. 7. Høring kvalitetsrapport 

 

Ad pkt. 7.: 

Høringssvar, hvor der står, at vi tager 

kvalitetsrapporten til efterretning. 

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

ingenting 

 Merete Neuschild/Anine Kirk 

Todsen 

 

 


