
Referat fra forældrerådsmøde 10. 0ktober 

Tilstede: Torben (leder) Nanna (rep. Bøgen) Annette (rep. Asken og Birken) Sanne, Charlotte og 

Babak 

Fraværende: Thomas 

Referent: Annette 

Der blev lavet en præsentationsrunde af hver især. Vi har Babak og Sanne fra Asken som begge er 

nye i forældrerådet, Charlotte repræsentant fra både Birken og Bøgen (genopstillet) Og vi har 

Thomas som var forhindret, men som er genganger fra birken. 

Vi havde ydermere en runde på hvad motivationen/drivkraften var til at sidde i forældrerådet. 

Torben har et ønske om at knytte sfo forældrerådet tættere til skolebestyrelsen. 

Charlotte har sagt ja til at varetage formandsposten. Vi venter til næste gang med at udnævne en 

næstformand. 

Charlotte er interesseret i at være en del af Rull projektet. Hvis andre er interesseret er de 

velkomne. Torben vender løbende tilbage med alt hvad der vedrører sig Rull projektet. 

Torben har lavet en oversigt med mødedatoer for resten af året. Alle har sagt ja til datoerne med 

forbehold på, at der kan ske naturlige ændringer eller afbud. Vi er enige om at ændre 

mødetidspunktet så alle de datoer der ligger på en onsdag, bliver fra 18-20 og de øvrige datoer 

bliver fra 17-19. 

Torben gav en status på hvordan situationen ser ud på skolen efter Leifs opsigelse. Torben er trådt 

en som midlertidig Leder både for undervisningen og sfoen. Sfo afdelingslederne er blevet 

inddraget i flere opgaver og har dermed fået mere kontortid. Disse er også en del af en op startet 

proces, hvor der er hyret en udefrakommende konsulent, der træder ind som procesleder til at 

afdække behovet, når der skal laves en stillingsprofil, af en kommende indskolingsleder. Torben 

har en forventning/ønske om at kunne have en ansat pr 1. marts. 

Nanna fortalte lidt om hendes og Kevin’s funktion som mentorer her på skolen. Nanna fortalte om 

samtalerummet som hovedsageligt er for børn fra 2.-9.klasse, hvor børn kan ønske at få samtaler, 

eller det kan være efter henvendelse fra forældre eller personalet her på skolen.  

Punkter til næste møde: 

Nyt fra ledelse 

Nyt fra Afdelingerne 

Samarbejdet mellem sfo og klubben, 4.klasserne. 

Rullprojektet 

 



 

  


