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Referat af Husrådsmøde 

  

Referat af møde i Husrådet på Trekløver skolen, afd. Græse Bakkeby  

 

Onsdag, d. 26-06-2019, kl. 08.10 - 09.10 

 

Deltagere: Ea Andersen (pæd. leder), Torben Troelsen (Pæd. leder) Jette Pedersen (2.E, 5.D., 6.D.) Iben 

Christensen (1.E), Louise Bertelsen (0.D.) og Malene Damkjer (2.E. 4.E.) 

Afbud: Ingen 

Referent:  Malene Damkjer 

Dagsorden:  

 

1) Orientering fra Ea 

Der orienteres om kommende borgermøde på Thorstedlund d. 27/6-19 vedr. byggeplaner på 

Thorstedlunds arealer. Husrådet beslutter at lægge invitationen på intra, så alle interesserede forældre 

har mulighed for at deltage. Der vil komme en høringsperiode, husrådet vurderer, at bestyrelsen, er 

den instans, der afgiver høringssvar på vegne af skolen.  

 

Ea orienterer kort om ”Projekt åben skole”. Det er et initiativ under den nye skolereform, som har til 

hensigt at involvere nærmiljøet i skolens dagligdag.  Der kan være tale om erhvervsliv, 

kulturinstitutioner, foreninger m.v. Aktuelt samarbejder skolen bl.a. med Fr.Sund bibliotek og 

Færgegården. De primære kontaktpersoner på skolen er Anders, SFO, og Sarah og Sofie fra skolen.  

 

2) Personalesituationen 

Husrådet ønsker at danne sig et overblik over den samlede personalesituation, da det blot er meldt ud 

på klasseplan, hvilke personaler som er stoppet. Ea orienterer om, at Lotte, Jeff og Anders stopper med 

udgangen af Skoleåret 2018/2019. Lizzi stopper ult. 2019. Husrådet opfordrer skolens ledelse til, at der 

orienteres bredt om personalesituationen i de månedlige nyhedsbreve fremover, herunder en 

orientering om evt. tilgang og afgang af vikarer.  

 

3) Markedsuge 

Denne har være varslet i efteråret 2019, men den er blevet overrulet af en landsdækkende, obligatorisk 

naturfagsuge. Markedsugen vil derfor først løbe af stablen i uge 14- 2020. Forældre, bedsteforældre 

m.fl. vil blive inviteret til markedsdag, formentlig 2/4-2020. Sæt derfor gerne kryds i kalenderen 
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allerede nu. Husrådets forældrevalgte medlemmer vil være tovholdere sammen med Sarah og Fie fra 

skolen samt Thomas fra SFO. Tovholderne vil prøve at tænke idéen om ”Åben skole” ind i markedsugen 

og prøve at engagere lokalsamfundet. Er der forældre, som har gode idéer, evt. selv kan bidrage med 

viden, materialer eller tid, må de meget gerne henvende sig til en af tovholderne.  

 

4) Forældretilfredshedsundersøgelse og børnenes trivselsundersøgelse 

Der er aktuelt ingen udmeldinger – bestyrelsen skal først gennemgå resultaterne efter sommerferien.  

 

5) Forældrenes forventninger til skolens informationsniveau 

De forældrevalgte i husrådet gør opmærksom på, at det er vigtigt med tydelig og rettidig 

kommunikation mellem skole og forældre. Skolen bør fastholde, at udsende månedsbreve og her bl.a. 

redegøre for skolens traditioner og evt. ændringer i personalesituationen. Generelt kan 

informationsniveauet optimeres. Der lægges særligt vægt på, at nye forældre ønsker en grundig 

information om brug af Intra, om skolens traditioner m.v. Dette for at sikre højst muligt 

forældreengagement.  

 

6) Årshjul 

Et ønske om dette har være drøftet løbende i husrådet, da mange forældre benytter sig af 

langtidsplanlægning og har glæde af at kende dato for og omfang af div. aktiviteter. Ea gennemgår 

årshjulet for kommende skoleår og orienterer om, at det vil blive udsendt til alle børn og forældre efter 

sommerferien.  

 

7) Græsslåning på friarealer 

De forældrevalgte i husrådet påpeger, at græsslåning har være meget mangelfuld i år. Husrådet har 

modtaget klager fra børn og forældre, som har oplevet ekstraordinært mange tilfælde af græsallergi og 

flåtbid. Det ufremkommelige terræn med græs har også bevirket, at børnene ikke har kunnet benytte 

store dele af legepladsen til leg og boldspil som vanligt. Ledelsen lover at videregive klagen til 

Kommunen, som er ansvarlig for græsslåningen. Ledelsen gør i øvrigt opmærksom på, at bestyrelsen 

har klaget skriftligt til Kommunen over samme problemstilling.  

 

8) Samling af skrald 

Status på emnet jfr. drøftelse af samme på tidligere møder i husrådet. Ledelsen gør opmærksom på, at 

børnene bliver delagtiggjort i indsamling af skrald på skolens arealer, og at det er systematiseret, hvilke 

klasser der samler skrald og hvornår. Husrådet bifalder aktiviteten. 

 

9) Cyklistprøver og førstehjælpskursus for børn – er det skal-opgaver i Folkeskolen, og hvis ja, hvordan 

forvaltes det på Afd. Græse Bakkeby? 

Husrådet har erfaret, at det er obligatoriske aktiviteter, og ønsker en status for vores skole. Ea 
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orienterer om, at cyklistprøven er obligatorisk – også på Trekløverskolen. Det glippede for 6. årg. for 

skoleåret 2017/2018), ingen årsag angivet, men ellers er aktiviteten på årshjulet. Aktuel tovholder er 

Bent.  

 

Førstehjælpskurser er ligeledes obligatoriske, men der er ikke tale om et enkelt kursus, men derimod 

flere indsatser fordelt på flere klassetrin, og aktiviteterne kan f.eks. flettes ind i en fleksuge. 

10) Evt. 

Der vil blive valg til husrådet d. 10/9-2019 – nærmere info følger. Medlemmer af det siddende husråd 

vil være tilstede og kan fortælle om arbejdet i husrådet. Vi glæder os til stort fremmøde.  

 

Næste møde i husrådet bliver onsdag d. 18/9-2019, kl. 08.10 – 09.10. 

 


