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Tilstede: 
Referat:

Sara, Stine J, Sille, Dorde, Camilla, Hanne, Jeanette 
Dorrit 

Ansvarlig Deadline

1. Påskefrokost Stine har forsøgt at få fat i Jane, men ikke hørt fra hende. 
Sidste år var en stor succes.  
Børnene dækker selv deres borde. Søren vælger bedste bord.  
Ubekendte:  
Inden sommerferien meldes ud, hvad der er brug for! 
Lave det til en bedsteforældredag, hvor både forældre og bedsteforældre hjælper. 
Fremadrettet kontakter vi ældresagen. 
Onsdag den 10. januar 2019.  Hanne og Dorrit regner med at de kan få fri. Dorrit 
tjekker pris på kyllingespyd Dagrofa. Vi skal have fat i hjemkundskabslærerne i 
forhold til menu og madlavning næste år.  
Kim medinddrages, Stine skriver til ham. 
Menu: Samme menu som sidste år. Hanne og Dorrit handler. 
Der skal laves skriv til alle forældre som sendes i alles mailboks. 
Hjælp til: 
????? Stine taler med Kim. 
Forslag fra Camilla om, at hver klasse skal komme med en aktivitet, hvor de andre 
klasser på årgangen kan være med.

Dorrit/
Hanne 

Stine 

1. IT-hjemmeside Hjemmesiden er opdateret. 
Vi vil fremover ligge referater på hjemmesiden.

Sara

2. Økonomi Der står ca. 20.000 kr. på kontoen. 
Hvoraf de ca. 7.500 kr. er fra LAN-weekenden, som 8.X afholdt. 
Vi har 12.000 kroner stående 
Stine har fået en del penge tilbage fra julestævnet. 
Sara laver opslag til opslagstavler samt facebook om, at vi nu har mobilepay.

Sara/
Camilla

3. Møde med 
ledelse

Der er ønske om et tættere samarbejde mellem forældreforening og skolen. Der er 
behov for kontaktperson fra begge afdelinger. Fra afdeling Nyborg skal det gerne 
være en fra hvert centralrum.

Dorrit

4. Årshjul Stine skal nok se på det.  
Dorrit afleverer seddel til Nikolaj – REMA med ca. forbrug for året.

Stine 
Dorrit

5. Sommerfest Der er ønske om, at lave ændringer i forhold til sommerfesten. 
Der undersøges pris på discotek. Hanne
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6. Gallafesten Der skal spørges til gallafesten, da FF er tvivl om, hvordan den afholdes. Ringes 
Nikolaj.

Dorrit

7. Evaluering på 
rundtur i 
klasserne

Det var godt at være rundt i klasserne. 
Vil være godt at have et par slides med.

6. Eventuelt Stine, Hanne og Dorrit mødes angående påskefrokost i marts måned. 
Næste møde tirsdag 26/3 2019 hos Stine, Åvej i Rosilde.


