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Formøde for forældrerepræsentanterne 
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Indskolingen 

 
Høje kælderetage 

 

 

Dirigent: Ole Sønderup 

Referent: Finn Rigét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstedeværende: 
Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole 

Sønderup, Said Mo El Idrissi, Diana Hemdrup, 

Annette Nerup Jakobsen, Fozia Shah. 

 

Marian Weng, Latifa Mojib, Susanne B. Jensen 

 

Elevråd: Ali og Melike 

 

Rikke Rubek, Helle Dinesen, Finn Rigét 

 

Arno Hurup Christiansen 

 

Afbud:Susanne, Diana, Shazzia 

Pkt. 0                    

 

Referat fra sidste møde: 

 

               

En enkelt rettelse 

Pkt. 1 

Diverse og refleksion 

 

Pkt. 2 

Elevrådets punkt. 

 

Årets venner: Plan for hvem der gerne vil lave 

nogle aktiviteter for gul og rød  

Vil gerne starte Knallertparkeringen op igen og 

ønsker nogle møbler til at hygge. 

Automaten kommer op inden for de næste uger 

Pkt. 3 

Budgetgennemgang, og overvejelser i 

forhold til særligt afsatte midler, samt 

endelig godkendelse/ Rikke 

Beløbet til lejrskoler er hævet til 1500,- per elev - 

en stigning på knap 400,- per elev. 

Budgettet er godkendt. 

Pkt. 4  

Klassesammenlægninger samt info om 

opstart på planlægning af kommende 

skoleår/ Rikke 

Efter vinterferien starter der en 

klassesammenlægning på et trin, da der ikke er nok 

elever til at oprette antal klasser på trinnet. 



Sammenlægningen kommer til at foregå efter 

skolens principper for klassesammenlægninger. 

Pkt.5 

Fælles om unges uddannelse, info og 

mulighed for deltagelse / Finn 

Finn fortæller om kommunens indsats "Fælles om 

Unges uddannelse". 

Der blev blandt fortalt om arbejdsgruppen 

"Forældresamarbejdet". Arbejdsgruppen ønsker at 

høre forældrenes stemme, og spørger derfor om der 

er nogle forældre som vil deltage til mødet d. 17/3 

om formiddagen. 

Ole, Arno, Said er interesseret - Annette vender 

tilbage  

 

 

 

Pkt. 6 

Meddelelser: 

 

a.                   Formanden 

b. Skole, plus info om Unicef RS 

c. SFO  

d. Forældreforening herunder        

banko  

e. Øvrige      
 

  

a) Formanden fortæller om seminar om data i 

skolen. Hvis man er interesseret, skal man kontakte 

Ole. 

b) SFO-lederstillingen er slået op igen, denne gang 

i flere forskellige medier. Skolen har igen været i 

Folkebladet - denne gang med Rettighedsugen i uge 

4. Brøndbys skoleledere deltog KL's årlige Børn og 

Unge topmøde. 

c) Den nye omstruktering er nu et halvt år henne, 

og det er nu tid til at se på hvordan det ser ud. 

Opmærksomhed på den røde SFO ift. indretning. 

Der har været én forbi for at fortælle om hvad man 

kan gøre. MUS-samtaler starter efter vinterferien. 

d) Har fået sin første sponsorgave.  

e) En elev i Brøndby kommune koster cirka 

103.000,- per år. Direktør for  Børne-, kultur- og 

idrætsforvaltningen, Helge Skramsø,stopper d. 

31.marts og går på pension 

 

Pkt. 7 

Evt. 

Næste møde 26/2 kl. 18.00 i Overbygningen 

 

 

 

 


