
Referat af Husrådsmøde den 18. september 2019 på Trekløverskolen afd. 

Græse Bakkeby 

 

Deltagere: Ea Andersen (Pæd. Leder), Torben Troelsen (Pæd. Leder), Malene Damkjer 

(3.E, 5.E), Louise Bertelsen (1.D), Maria Eriksen Britt (0.E), Jette Pedersen (3.E, 6.D) 

og Iben Christensen (2.E) 

 

 

Referent: Iben Christensen 

 

 

1) Nyvalgt husråd – præsentation af hinanden  

Kort introrunde og velkommen til Maria – det nye husrådsmedlem. 

 

2) Orientering fra Ea og Torben 

 Morgensamling starter op igen i uge 40. Janni som er musiklærer er kommet 

tilbage fra barsel og vil gerne spille klaver til morgensamling. Fremadrettet 

bliver der derfor en fælles morgensamling for indskoling og mellemtrinet fredag 

morgen i hver uge.  

 Ea spurgte til om info på opslagstavlen bliver læst – det ledte til en generel 

snak om, hvordan man bedst kommunikerer via beskeder, opslagstavlen og 

fysiske opslag. Vi håber Aula vil gøre det bedre.  

 Ny ledelse i SFOen – Anders er blevet souschef og hjælper bl.a med åben SFO/ 

åben skole.  

 Der forberedes aktiviteter for en måned ad gangen, som meldes ud via 

månedsbrev. Traditionerne omkring Halloween og MGP fastholdes, men da 

personalesituationen er presset, vil det blive lavet på andre vilkår (læs 

nedskaleret) men på børnenes præmisser. Husrådet foreslog at etablere et 

børneråd – som der allerede er planer om at starte op. Sisse er tovholder.  

 Fundamentet for igen at kunne lægge billeder op i diverse fora er ved at blive 

etableret, da det kræver forældresamtykke og derfor skal gøres på en måde, så 

dette kan gives.  

 Husrådet er tilfredse med diverse nyhedsbreve – da informationsniveauet er 

øget. 

 

3) Markedsuge 

Tovholdere er: Fie (bakkebyuge ansvarlig), Sarah og Karina fra lærerne og Thomas 

og Carsten fra SFOen. Der sættes et koordineringmøde op i løbet af efteråret med 

henblik på at forventningsafstemme omkring markedsugen og finde ud af, hvem 

der gør hvad. Ea koordinerer at dialogen mellem tovholderne og Husrådet startes 

op. 

 

4) Lejrskoler 

Der ønskes mere udmelding omkring lejrskoler, og det skal sikres, at dem der 

tidligere er blevet ”snydt” bliver tilgodeset. Der kommer en udmeldig fra Joy. Der 

kan søges om gratis rejse hos DSB. Skolen må i henhold til reglerne ikke bede om 

mere end madpenge (75 kr pr. døgn). 

  



5) Forældretilfredshedsundersøgelse og børnenes trivselsundersøgelse  

Svarprocenten var igen lav på 36,9%. Resultatet kan findes som bilag i 

skolebestyrelsens seneste referat på skolens hjemmeside, hvori der også er 

bestyrelsens tolkning af resultatet. 

 

6) Garderobeforhold 

Der er meget rod i garderoberne. Om morgenen, hvor dørene ind til klasseområdet 

er låst, er man ved at drukne i gammelt tøj, tasker og overtøj. Der kigges ind i, 

hvad der kan gøres for at bedre forholdene.   

 

7) Skolens nye pædagogiske grundlag 

Udskudt til næste møde 

 

8) Morgen SFO 

Udskudt til næste møde 

 

9) ABC – Alle børn cykler 

Udskudt til næste møde 

 

Næste møde afholdes onsdag d. 27. nov 2019 kl 8.10 – 9.30 


