
  

    
Hadsundvej 11, Astrup 

9510 Arden 

tlf. 97114900 

email: astrupskole@mariagerfjord.dk 

 

Der afholdes skolebestyrelsesmøde torsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00 – 21.00  
 

    DAGSORDEN    

Punkt Uddybning Referat 
1. Besparelser på specialområdet  Orientering vedr. konsekvenser og drøftelse vedr. 

eventuelt høringssvar.  
Høringsfrist er 25. januar.  
Se mere på:  
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Dagsorden-og-
referater?M=Read&GUID=6C842D90-1A0E-43CF-
8E3D-493AE29AFE4E#Punkt53445 
 
 

Rikke og Anne-Katrine formulerer 
høringssvar og sender forslag til 
øvrige bestyrelsesmedlemmer 
inden høringsfristen.  
 

2. Skolefest   
 

Tidsrammen kl. 17.00 – 20.00 er 
passende med start præcist kl. 
17.00!  
Der bakkes op om, at Mikael Back 
står for underholdning, dog er der 
også et ønske om at se eleverne 
optræde. Forslag om, at eleverne 
indleder med en velkomstsang.  
Til overvejelse: Kan eleverne 
optræde i forbindelse med 
sommerfesten?  
Betaling for mad: kr. 40, - pr. 
voksen.  
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3. Skolefotografering 
 

Evaluering  
 

Der var Ikke en éntydig holdning til 
kvaliteten af billeder.  
 

4. Dyrehold   Hvad er bestyrelsens holdning til dyr i klassen? Positiv indstilling til dyr på skolen.  
  
Altafgørende er, at dyrene skal 
have det godt / dyrevelfærd.  
Hensyntagen til allergi.  
 
Er det rimeligt, at nogle klasser har 
dyr og andre ikke har?  
 
Det skal være muligt for alle 
skolens elever at have adgang til 
dyrene.  
   

5. Skole-hjemsamarbejde  Opfølgning vedr. arrangementer  jvr. referat fra sidste 
møde:  
 
Drøftelse af forældremøder dels for den enkelte 
klasse dels for hele forældrekredsen.  
Et emne til et fælles forældremøde kunne være ”at 
være forældre til et handicappet barn” se f.eks.  
www.handicapkonsulenterne.dk 
  

Eventuelle forslag til oplægsholder 
meddeles til RR senest 17. januar 
med henblik på arrangement i 
marts eller april.  
Målgruppen er forældre, 
bedsteforældre og andre 
pårørende. Forslag til tidspunkt kl. 
17.00 – 19.00 med mulighed for 
børnepasning på skolen.  
Vi skal være obs på, at der er 
mulighed for at søge ”LEV” om 
tilskud til arrangementer m.v.  
 

6. Taxa-kørsel   Taxakørsel blev drøftet.  

http://www.handicapkonsulenterne.dk/


Opfordring til at klager m.v. 
meddeles til skolen.  
 
 
 

7. Orientering   Renovering omklædningsrum 

 Revisitationer  
 
  

 

8. Eventuelt    Rita rundsender mailliste! 
 
S2 har afholdt forældremøde. 
Et konstruktivt og godt møde.  
  

  


