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Referat af Husrådsmøde 

  

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

 

Onsdag, d. 27-11-2019, kl. 08.10 - 09.10 

 

Deltagere: Ea Andersen (pæd. leder), Torben Troelsen (Pæd. leder) Iben Christensen (2.E), Malene Damkjer 

(3.E. 5.E.) og Jette Pedersen (3.E, 6.D.) 

Afbud: Louise Bertelsen (1.D.), Maria  Eriksen Britt (0.E, 3.D) 

Referent:  Torben Troelsen 

Dagsorden:  

 

1. Orientering fra ledelsen v/ Ea og Torben 

• Ny psykolog er startet pr. 1 nov. 2019 på Græse – Anna-Mia   

Der er et ønske fra Husrådet om at information om nyansættelser kommer med i GB mdrs. briefing.   

• Bakkeby ugen: møder med husråd og personale 27/11 og 11/12. Bakkeby uge i uge 14, 2020 

• Hallen: god dialog med Gymnastik foreningen ift. at holde hallen pæn, skole, SFO. 

• Gangareal i indskolingen: elevrådet opsætter plakater, og nudger børn og voksne til at holde 

gangarealet pænt og imødekommende.  

• Personale: Morten (3.D) går på barsel, og komme desværre ikke tilbage da han har fundet nyt 

job. 

SFOen har ansat Minell som er uddannet pædagog. Hun starter 2. jan 2020 og vil desuden være 

klassepædagog på 2. årgang  

 

2. Skole pædagogiske grundlag. 

• Udsættes til næste husrådsmøde 
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3. ABC – alle børn cykler.  

Husrådet spørger hvorfor det ikke bruges på GB. – der er et ønske fra husrådet om at det kommer tilbage. 

Det plejer at være i september.  

 

Det er klasserne/lærer og pædagoger der tilmelder klassen, i år har vi ikke været tilmeldt.  

 

Ledelsen forslår at det kommer med I elevrådet? 

Sikre https://www.abc-abc.dk 

 

Evt. Skal det med i årshjulet (kalender) og aula-kalenderen.  

 

1. Evaluering af dialogmøde 

Indhold: Gode snakke og indblik i hverdagen på de forskellige matrikler / man kom i dialog med forældre, 

ledelsen og skolebestyrelse.  

God form – workshops og opsamling matrikelvis. 

Meget få forældre deltog – hvorfor kommer der ikke flere forældre? 

Der er ikke et entydigt svar på hvorfor forældrene ikke engagerer sig. Der var måske en uklarhed ift. 

hvordan mødet var strukturer og faciliteret. 

- Vi som husråd er interesseret i hvorfor forældre vælger dette møde fra. Husrådet kunne måske 

være med til at kvalificere og reklamere for dialogmødet. 

- Tydelig kommunikation omkring at dette møde er for alle. / forældrene bliver hørt, og man som 

forældre kan være med til at skabe Trekløverskolen og den lokale skole.  

- Reklamere for dialogmøde på lokale forældremøder i begyndelsen af det nye år. Datoen klar 

tidligt på året. 

- Sæt dato for dialog møde i brochuren/årgangsfolder.  

- Denne gang var alle pædagogiske ledere til stede. Det var ikke tilfældet i 2018.  
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Evt. 

Aula: snak om aula og funktionalitet. Aula opleves stadig svært at arbejde med, men der er løbende 

opdateringer der øger tilgængelighed og brugervenlighed.  

Aula hjemmesiden (skolens nye hjemmeside) – der ønskes information omkring hvornår den bliver 

offentliggjort, så husrådsreferater bliver tilgængelige for forældregruppen.  

Ledelsen: den skulle gerne være oppe og køre inden udgangen af året 2019.  

 

Spørgsmål omkring fastholdelse af fast personale – husrådet spørger indtil hvordan vi fastholder personale 

og passer på dem der er her. Drøftelse af emnet.  

 

Gårdvagter: der er en oplevelse af at der et lavere konfliktniveau. Der er flere voksne på legepladsen i 

frikvarterer med fokus på at skabe gode lege, og relationer. 

 

 

Overgange:  

Der har været nogle gode overgange til Marienlyst fra GB. Der er lidt forvirring omkring hvornår 

samarbejdet med MA starter. Der var en udmelding i starten af året, men nu kommer der et skriv at der 

først sker noget i marts.  

GB har stadig fokus på tidligt samarbejde med MA, det foregår lokalt.  

 

 

 

Næste husråds møde: 

22/1-2020 – næste 8.10-9.30 

 


