
Møde mellem LIndved Skole og Uldum Skole d. 8. april 2021 - kl. 17.00 - 18.00 - Online

Deltagere: Jacob P., Marianne, Nina, Sofie, Anders, Jacob T.

1. Valg af ref.
Jacob T.
2. Præsentationsrunde
Alle præsenterer sig. Godt at se hinanden

3. Hvad er der fra skolerne meldt ud til forældrene i forbindelse med skoleskiftet
og hvad er planen indtil sommerferien.

7 elever der skal til Lindved efter sommerferien. Randi beretter. Der er nogle forældre
der mangler nogle informationer. Der har været et socialt arrangement på RM skole i
indeværende måned og der er arrangeret et også. Vigtigt at vi får meldt noget ud med
det samme.
Måske skal der allerede være info i november om skoleskiftet og skabes kontakt til
Lindved-folkene, måske skal Jakob P. eller andre komme forbi Uldum og præsentere sig
selv. Nuværende 6 årgang har jo også misset de “normale” sociale arrangementer med
Lindved. Det er ærgerligt, men hvad gør vi i den aktuelle situation. Jakob har et brev klar
med info, tilbud om rundvisning mv.

Der er forslag om, at de kommende 7. klasser mødes online, så man bliver så tryg i
forbindelse med opstarten mv.

Der kan evt. laves en mentorordning mellem eleverne

Jakob kontakter RM for dato for udmelding af klasserlister…

Der skal laves et fællesarrangement inden sommerferien.

4. Er der noget vi som forældrebestyrelse skal gøre / kan være behjælpelige med?

Løs snak ifht. forældresamarbejde - evt. sammen med folkene fra Lindved
Skabe samarbejde mellem forældre evt. snak mellem medlemmerne i
forældrebestyrelsen. Kunsten at skabe en hurtig relation og tilknytning til Lindved og
omvendt. Bære information frem og tilbage….

Det er blevet besluttet at vi holder et møde de to skolebestyrelser imellem i
oktober/november 2021

Det diskuteres hvornår “valget” om skole tages - 4. klasse, 5. klasse?

7. Evt.



Et godt møde med gode perspektiver på det fremtidige samarbejde. Desuden var det rart
med afklaring og oplysning om, hvordan og hvorledes informationen og kommunikationen til
de kommende 7. klasser og deres forældre bliver, set i lyset af den aktuelle situation.


