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Børne- og kulturforvaltningen

Referat

Sdr. Omme skole

1. Drøftelse af smileyordning vedr. rengøring. Hvordan skal det fungere i
praksis.
Teksten revideret – se næste side.
Der gives orientering til morgensang i uge 37 v. Ditte og Nicolai
Opstart i uge 38. Første periode sluttet til efterårsferien.
Ditte sørger for at udarbejde et oversigtsskema til smileyordning i samarbejde med Nicolai – og efter aftale med Anne Karbo, som har lovet at
sørge for smileys.
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De udfyldte skemaer tages med og afleveres til AJ.
Ditte, Nicolai og AJ mødes onsdag i uge 43 kl. 13.30 for at vurdere, hvem
der har løst opgaven bedst.
AJ aftaler nærmere med rengøringsdamerne.

ta@billund.dk

2. Evt.
Intet.
Med venlig hilsen
Tonny Akselsen
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Til skolens forældre, elever, rengøringspersonale og lærere
Skolens undervisningmiljøgruppe har valgt at sætte et "Projekt Vaskebjørn"
i værk.
Projektet skal sætte fokus på en fællesskabsfølelse omkring den daglige oprydning i klasselokalerne. Eleverne i klasserne skal tage hånd om klassen og hjælpe
hinanden med at nå et godt resultat i en periode på 4 uger.
Hensigten er også at hjælpe rengøringspersonalet i deres daglige arbejde.
I uge 37 vil undervisningsmiljørepræsentanterne i 8. og 9. årgang orientere skolens elever om projektet ved morgensamlingerne.
Projektet startes i uge 38.
Hver fredag i perioden sætter rengøringspersonalet en smiley på klassens
ophængsskema, hvis følgende ting er i orden:
- stolene er sat op efter sidste time
- elevkasser ser opryddelige ud
- affald ligger i affaldskurven
- tavlen er rengjort

Klassernes dukse opfordres til at tage ansvar for den fælles oprydning og sætte
X i skemaet dagligt.
Når perioden er slut opgøres resultatet, og det offentliggøres på intranettet.
Klasselæreren bedes tage skemaet ned mandag i uge 43 og aflevere til AJ.
Vi håber på et godt projekt og et godt resultat med fremtids virkning.
Med venlig hilsen
Skolens undervisningsmiljøgruppe
Ditte Pedersen(8.årg.) og Nicolai Lassen (9.årg.), Ane Marie Jørgensen, Tonny
Akselsen
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