
Fælles Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby og Grønhøjskolen 
Mandag den 27.09.2021 kl. 17.00 – 19.00 

Referat 

 
 

 

1. 

Dagsorden 

 

 Intet 

 

2. 

Samarbejdet 

 Matematikaktører/-vejledere og 

danskaktører/-vejledere er lige nu i gang 

med en proces for at få ”den røde tråd i 

overgangen fra Havndal til Grønhøj. 

Desuden er der fokus-på-faget-kursus. 

Dette tænkes eventuelt ind i et udvidet 

fagligt samarbejde de to skoler imellem. 

 Fælles arrangementer mellem eleverne: 

idrætsdag årgangs-/afdelingsvis og 

årgangene mødes én gang yderligere 

med fokus på det sociale. 

 Åbent hus i efteråret på Grønhøjskolen 

tænkes fremadrettet som et arrangement 

for 4. – 6. klasse og med elevinddragelse 

 Inklusionspædagog besøger klassen et 

par gange inden skiftet til 

Grønhøjskolen 

 Alm. forældremøde + klasserne møder 

hinanden i juni fortsætter uændret, da 

dette har virket godt. 

 Forældrerådene i 6. klasserne laver et 

fællesarrangement for de to skolers 6. 

klasser. 

 

3. 

Hvordan kan vi bruge hinanden skolerne 

imellem 

 Hjælpe hinanden i forbindelse med 

f.eks. manglende fagligheder på 

skolerne 

 Lokaler til overnatning 

 

 

4. 

Feriekalender 

 

 Bilag – Mette Gudum laver forslag til 

høringssvar, hvor vi (den fælles 

bestyrelse) godkender forslaget for 

2022/2023 men pointerer, at det er 

vigtigt, at ferieplanen tager højde for, at 



der ikke er for lang juleferie inden 

juleaften. Mange forældre må lade deres 

børn være alene hjemme op til jul, da de 

ikke har mulighed for ferie, da den skal 

bruges mellem jul og nytår. 

 

5. 

Facebooksiden 

 

 

 Almindelig ideudveksling og så er det et 

tema på skolerådsmøderne – Anne 

Mette ”sender” nyt, når der er nyt. 

 

6. 

Kommende møde - punkter 

 

 Intet 

 

7. 

Evt. 

 

 Intet 

 

Desuden kort møde inden fællesmødet, hvor skoleboden var tema for en drøftelse.  

Kan pølsehorns-fredagen genoplives (frostvare). Evt. samarbejde med Dalbyover Kro, Tørring 

slagteren. Evt. lave en lasagnedag, som vi har kendt den tidligere. Ikke sikkert vi kan få ”det vi havde”  

men hvad kan vi så få? Kan vi få det leveret? (Vi har ikke mulighed for selv at hente) ANL snakker 

med Marianne om videre arbejde med dette. 


