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Referat af møde med klasseforældrerådene 

Tirsdag den 17. januar 2017  
 

 

Næsten alle klassetrin var repræsenteret. I alt deltog ca. 30 i mødet. 

  

 

1. Velkomst v. Lars Peter Nitschke, skoleleder. 

Lars Peter Nitschke bød velkommen og præsenterede bestyrelsen samt ledelsen. 

2. Kort orientering fra bestyrelsen v. Kristine Fooken Jensen, formand 

Kristine Fooken Jensen redegjorde for bestyrelsens arbejde siden sidste års møde med 

forældrerådene. På opfordring fra tidligere møder med forældrerådene om at komme ud med de 

gode historier om Klostermarksskolens liv og læring har Klostermarksskolen og 

Klostermarksskolens 10.klasse fået deres egen Facebook-side.   

Efterfølgende orienterede Kristine om skolerejser i overbygningen samt betalingsordningen for 

disse.  

Kristine Fooken Jensen orienterede om bestyrelsens planer omkring nybyggeri også kaldet 

Fase2.   

Der blev fra forældresiden spurgt ind til Arbejdstilsynets påbud (fra efteråret 2013) og den 

efterfølgende renovering af hovedbygningen. Hertil svarede Lars Peter Nitschke, at indeklimaet 

er væsentligt forbedret.  

Skolemaden, der serveres i Myretuen, skoleboden og madkundskab, er blevet økologisk. 

Afslutningsvis fortalte Kristine Fooken Jensen, at de strategiske temaer fra FUTURE-strategi 

stadig er det gennemgående i bestyrelsesarbejdet. 

 

 

3. Kort orientering fra skolen v. Lars Peter Nitschke 

Byggeri: Lars Peter Nitschke supplerede Kristine Fooken Jensen ved indledningsvis at orientere 

om Fase2 og den før jul afholdte SolutionCamp arrangeret af AAU. 

 

Skolerejser i overbygningen: Der indføres en skolerejse i 8.klasse med fokus på udeliv. Dette 

gøres med baggrund i de fra UVM fastlagte mål for faget idræt, hvor et af kompetencemålene 

omhandler udelivs aktiviteter. 

 
 



   

Modellen for 9.klasses sprogrejse bliver fra næste skoleår ændret, da der ikke har været nok 

værtsfamilier i Tyskland. Den kommende sprogrejse vil igen have fokus på elevernes 2. 

fremmedsprog (tysk og fransk). 

 

PR: Den øgede fokus på at markedsføre Klostermarksskolen bl.a. via Facebook og Åbent-hus-

arrangement, ser ud til at være lykkedes. Der er igen optaget en fuld børnehaveklasse til 

skolestart 2017. Til dette ville forældregruppen gerne vide, om vi fra skolens side var 

opmærksom på, at Sct Mariæ Skole har købt Kamillianergården. Lars Peter Nitschke svarede, at 

dette var vi opmærksomme på. En forælder kommenterede værdien i, at Klostermarksskolen har 

et elevantal på 22 elever i hver klasse. 

 

Økologisk mad: Bestyrelsen har besluttet, at Klostermarksskolen skal være mere økologisk. 

Dette betyder, at maden, der serveres i faget madkundskab, frugt og brød i Myretuen samt 

skoleboden, er økologisk. 

I forlængelse af dette punkt ville en forælder gerne vide, om skolen har en sundhedsprofil, eller 

om skolen har en holdning omkring elevernes sukkerindtag. Lars Peter Nitschke svarede, at 

skolen ikke har sundhedsprofil/sukkerpolitik. Helle Korsbek (leder af Myretuen) 

kommenterede, at der pr. 1. januar ikke bliver serveret chokoladeboller og toast i Myretuen 

mere. Helle Korsbek fortalte også, at der i Myretuen altid er mulighed for to eller tre planlagte 

bevægelsesaktiviteter. I den forbindelse opfordrede Helle Korsbek forældrene til at henvende 

sig til Myretuen, hvis personalet skal være ekstra opmærksomme på, om ens barn skal deltage i 

de frivillige bevægelsesaktiviteter.  

Bestyrelsen supplerede med, at det må være en opgave for klasseforældrerådet at kortlægge en 

sukkerpolitik for den enkelte klasse. 

En forælder ville vide, om spisefrikvarteret var langt nok til, at eleverne får sat sig ned og spist 

deres madpakke. Hertil svarede Lars Peter Nitschke, at alle lærere er ved eleverne i spisepausen 

kl. 11.25-11.40. Men, at vi vil give dette ekstra opmærksomhed.   

 

Skolemad: Klostermarksskolen, Sct Mariæ Skole, Skipper Clement Skole samt Aalborg 

Friskole har været i dialog med KaffeFair omkring levering af skolemad. Vi håber, vi har en 

løsning, der kan afprøves i løbet af foråret.  

 

Mobilpolitik. Lærere og elever er glade for politikken. Der opleves en langt bedre koncentration 

i timerne. Herunder sagde Lars Peter Nitschke, at den nye udfordring er Smart watch. 

 

 

4. Drøftelse af skolens ”Tilbud og service” overfor forældre og elever 

Ud fra Lars Peter Nitschkes oplæg blev skolens tilbud og services drøftet rundt ved bordene. 

Forældrene afleverede deres idéer og kommentarer. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid evaluere 

de skriftlige tilbagemeldinger. 

 

5. Debatpunkter fra forældreråd 

Forældrerådet fra 3.a havde indsendt nedenstående debatpunkter: 

Mulighed for forskudte frikvarterer. Lars Peter Nitschke svarede, at tanken er god, men det er 

svært at udføre i praksis. Da skolen ikke er afdelingsopdelt, vil det medvirke til meget larm og 

forstyrrelse i de klasser, der ikke har frikvarter. Desuden foregår megen idrætsundervisning i 

sommerhalvåret på skolens område. Helle Korsbek supplerede med, at 3. klasse er velkommen i 

den lille gård.  



   

 

Skolefest. Lars Peter Nitschke kunne fortælle, at start og sluttidspunktet for skolefesten til næste 

år flyttes; med start kl. 18.30 og slut kl. 23.00.  

Skolen har også besluttet at droppe diskotekerne og i stedet lave elevstyrede boder.  

Der blev ligeledes spurgt til, om buffeten kunne gøres billigere og anderledes. Denne idé vil 

skolen arbejde videre med  -dog uden at love noget. 

Afslutningsvis fortalte Lars Peter Nitschke, at prisen, man som forælder betaler, kun dækker en 

lille del af, hvad skolen investerer i skolefesten. 

 

 

6. Eventuelt 

Lars Peter Nitschke orienterede om skoleredskaber.dk 

 

 

 

  

 

Referent: Mette Jørgensen 

 

 


