
Referat af opstartsmøde i skoletjenesten 
 
Torsdag den 20. september kl. 13.00 på Hørvævsmuseet. 
 
1. Siden sidst 
TUS vi har fået bevilget 2 mio. kr. og forsøger nu at få 3½ mio. mere i 
løbet af det næste 1½ år. 
 
Frivillige forventes at være medlem mod 125 kr. 
 
2. Tilmeldte skoler/klasser 
Tilmeldingerne væltede ind i foråret, efter sommerferien kom der 
afbud pga. besparelser. Pt er der 2 sikre tilmeldinger, 6 usikre. An-
ders laver en doodle-plan for de 8 skoler så vi kan melde os til vagter. 
Så må vi se hvor mange dage vi faktisk får. 
 
Vi overvejer at lave en weekend-vævedag bl.a. for vores egne børne- 
og oldebørn. Og så håber vi på at kommunen og skolerne besinder sig 
og vender tilbage med den sædvanlige brug af vores fantastiske til-
bud næste år 
 
3. Nyt om modeller 
Pt. ingen nye ideer, men mange nye ideer opstår jo i situationen. 
 
Vi har fx meget skind og tykt uld, så I må meget gerne blande materi-
alerne. 
 
4. Materialebeholdning 
Vi har mange materialer og vi har også lavet mange trende i foråret. 
 
5. Dagens start/gang 
Iflg. evalueringen fungerede det godt med at droppe ekstraopgaverne 
og lave rundvisning for hele holdet til sidst. Det giver også mere ro på 
systuen til sidst. 
 
Det giver også større fleksibilitet i den sidste time: fx kan en hjælpe i 
systuen eller der kan være ekstra rundviser. Både Else og Lone kan 
vise rundt. 
 
Vi går ind for kaffepause så snart børnene er kørt inden vi begynder 
at gøre klar til næste vævedag. Det er væsentligt at vi alle lige bliver 
sat ned samlet. 



 
 
Mht. mødetid og forventninger til hinanden: vævevagterne bør møde 
ca. 30 min. før børnene, systuens folk kan fint møde ind midt på for-
middagen – dog er det rart med mindst en fra systuen ved dagens 
start.  
 
Men der skal være plads til os alle og fleksibilitet er vigtigt: det er ok 
hvis nogen skal noget andet sidst på dagen og også at nogen ikke kan 
møde før ”til direktørtid” .  
 
6. Plan/dato for opsætning af vævene 
Vi sætter væve op torsdag den 11. okt. kl. 13. 
Den sidste klargøring: borde og de andre materialer venter vi med til 
lige før første vævedag onsdag 24. okt. 
 
7. Fordeling af ”vagter”. Doodle. 
Anders sender link til et såkaldt Doodle-skema med alle vagter som 
man udfylder på nettet ved at sætte √ de dage man kan, X ved dage 
man ikke kan og (√) dage man kan hvis det er nødvendigt. Giv gerne 
kommentarer som det er rart for Anders at kende når han lægger 
planen. Husk at gemme! 
 
8. Ansvarsområder? 
Vi gennemgik listen. Alle er velkommen til at melde sig til ting de 
gerne vil tage ansvar for 
 
9. Trenddag børn 
Vi holder fast i en trenddag i januar 
 
10. Evt. Det jeg har glemt. 
Vi efterlyser hjælpere til efterårsferien: Ellen efterlyser hjælpere til 
rammevævning, men vi kan også bruge hjælpere til filtning, bånd-
vævning, hørberedning og andet. 
 
Ved Årupskolens jubilæum i august blev der vævet ophæng mest af 
indskolingsbørn. 
 
På Børnenes dag i Glamsbjerg var vi som sædvanligt repræsenteret 
med tilbud om vævning. 
 

Referent: Else 


