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Evaluering af skoletjenesten 2017  

Torsdag d. 18. Jan. Kl. 13. – ca. 14.30 

1. Ris og ros bordet rundt 

Der var meget ros: 

- Det er godt tilrettelagt, det er altid dejligt at komme, her er god stemning, dejlige børn, nye frivillige 
føler sig godt taget imod, tilsyneladende giver sådan en dag lærerne lejlighed til at se nye sider hos de-
res elever, dejligt at mange frivillige både kan klare vævning og syning - det giver større fleksibilitet i 
vagtplanen 

- Det fungerer godt med at droppe ekstraopgaverne og i stedet tage rundvisningen til slut når alle er fær-
dige med at væve. Det giver mere ro om vævningen og mulighed for at starte opbinding under rundvis-
ningen 

Meget lidt ris: 

- Dagene kan være lidt lange, navnlig når der skal laves mange nye trende 

- Vi skal være klar til at sige fra overfor velmenende forældre/bedsteforældre der vil deltage og ”blander 
sig” lidt for meget 

Og et par forslag 

- lad os holde en kaffepause umiddelbart efter børnene er gået 

- Mere musik under opbindingen, fx folkemusik  

2. Tilbud, opskrifter, materialer, modeller.  

Plastikstrimler må bruges i fiskegarnstrendene, men de skal bankes godt sammen, ellers er det svært at sy. 
Skindstrimler og kartet uld er også fint. 

Nogle ting - navnlig på fisketrendene – kan sagtens sys i hånden. 

Modeller: Lille næsten kvadratisk net med flad bund og to snoede hanke (a la Lones) 

Nogle børn kan godt udfordres med mønstervævning: fx lave striber med to skytter, hvis striberne skal væ-
re på langs ad trenden bruges de på skift, hvis striberne skal være på tværs bruges den ene skytte et par 
gange og derefter den anden et par gange. 

Vær opmærksom på at der skal væves langt til et tørklæde. Mange børn kan ikke nå det, men så kan deres 
vævning blive noget andet – fx en pude… 

Dejligt med høj service på systuen, og høje ambitioner på børnenes vegne. Men børnene – eller nogle af 
dem – kan godt fx binde frynser selv eller selv sy i hånden.  

Obs: nogle børn skal instrueres i at slå fastere sammen 

3. Vagtholdenes størrelse og sammensætning, Doodle, reminder. 

Det fungerer fint 

Det er dejligt at der kommer flere frivillige og hjælper de eftermiddage hvor der skal laves mange trende. 
Anders vil forsøge at melde ud når behovet opstår. 

Der er skolevævning fra uge 43 til uge 50, 2 gange om ugen, og i gennemsnit melder vi os 6-7 gange i væ-
vesalen, lidt mere i systuen. Dagene er placeret på forskellige ugedage efter skolernes ønsker. 
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4. Dagens gang, ekstra opgaver sløjfet. 

Rart at vi slipper for at stresse både børnene og os selv med at lave ekstra-opgaver. Men vi har dog stadig fx 
kumihimo, nisse-væv, tegnematerialer, og ellers: løb en tur… 

Alle lærerne er instrueret i at vi indtager bedsteforældre-attitude og at det er lærernes ansvar at holde 
orden og også – om nødvendigt – at holde børnene beskæftiget. 

Og husk: Vi gør hver især det vi kan. Vi skal være fleksible – både med hvem der laver hvad og hvor lang en 
dag vi hver især orker. 

Husk når I udfylder ”doodlen” som der laves planer ud fra: Det er nemmere at få vagtplanen udfyldt hvis 
man både skriver: ”kan godt”, ”kan ikke” og ”kan måske”! Man kan evt. skrive i en kommentar hvor mange 
vagter man vil have i alt. 

5. Årets gang. Skal vi lave nogle mødedage onsdag formiddag, for at lave trende, strimler og hygge. 

Vi vedtager at prøve med mødedag ca. en gang om måneden på forskellige ugedage, første gang mandag 
den 19. feb., hvor der er kaffe fra kl 8:30 og arbejdet starter kl 9. Kom hvis I har tid og lyst og I kan – med-
bring gerne plastikposer og andre materialer, også gerne nogle spændende stoffer. 

6. Nye mulige aktive Marianne Pedersen, Salbrovad, Pernille og Ullas nabo inviteres til opstartsmøde i 
september. 

Navnene på de nye er skrevet ind i adresselisten. Husk alle: der er altid plads til flere frivillige  

7. Tjek adresseliste. 

Det skete… 

8. Evt. 

Det var fint at deltage i den fælles julefrokost med de andre frivillige så vi mødte de andre som vi ellers kun 
ser til udflugten. 

Men vi vil også gerne have en lidt hyggelig afslutning for skoletjenesten den sidste gang - og måske en lille 
nytårskur til evalueringsmødet. 

 

Der var lækkerier som bidrog til hyggestemningen under mødet: kiks, ost, karameller, figner, klementiner 
osv. 

Referent: Else 


