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1.  
Meddelelser 

Der har været møde om udearealerne mod øst – en gruppe 
arbejder med, hvad der kan gøres med de godt 300.000 kr. fra 
overskud på bygningen af udearealerne mod vest. 

Den nye lærer til mellemtrinnet, Jeppe, har valgt at opsige sin 
stilling før han starter. 

Planlægningen fint. 

Prøverne går fint med flotte resultater. 

Kim formand er blevet bed om at være med i kommunens Advisory 
Board på skoleområdet. 

Der er årsmøde i Skole og Forældre i november på Nyborg Strand– 
det kan være godt for nye at deltage. 

Velkommen til Mads, der indtræder som suppleant. 

2.  
Aula og princip for 
kommunikation 

 

Aula er udskudt til uge 43 på forældresiden. 

Drøftelse af forslaget til principperne for kommunikation. Kim 
indskriver noget vedr. rammerne for princippet. Herunder at det 
omhandler al kommunikation på skolen. 

3.  
Kontaktforældremøderne 

 
Der var møde i maj:  

Forældretilfredshedsmålingen blev drøftet trinvist. Målet var at 
sætte ord på, hvordan undersøgelsen skulle læses, hvad der skulle 
arbejdes med som forbedringer og hvad er noget skolen skal 
fortsætte med: 

Godt at være tydelige omkring rammer som f.eks. at Merkur sætter 
papskilt op når undervisningen er startet og man må vente til det 
næste går i gang. 

Forslag om tydeliggørelse af forældrenes rolle, når der starter nye 
børn i klasserne. 

Forslag om ”forældrekaffe” – noget mere uformelt, hvor 
forældrene kan interagere. 

Hellerup Skole ligger nærmest på gennemsnittet i undersøgelsen i 
forhold til kommunen. 

Bestyrelsen vil gerne se undersøgelsen. Lasse sender den ud. Kim 
sender egne noter fra mødet ud. 

4.  
Mad og måltidspolitik 

Heidi har været til temamøde på kommunen. Maden i GFO og klub 
er blevet bedre. Holde fokus på sund mad og økologi. Processen 
kommunalt omkring mad og måltidspolitikker er meget lang. 

5.  
Evaluering af dette år og idéer 
til næste 

Drøftedes 

6.  
Evt.   

Takketaler i forbindelse med at Max og Charlotte stopper 
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