
Referat af opstartsmøde i skoletjenesten
Torsdag d. 10. 09. 20

1.       Siden sidst
Else og Bodil vil gerne være vikarer i kommende sæson
Ingen børneaktiviteter i efterårsferien men ”levende lørdag” hver dag – i 9 
dage.
Husk at melde til udflugt 
Ombygning af væveloft forventes at gå i gang inden jul. 
Linda er ikke klar endnu efter biluheld. Hanne J melder fra i år pga corona.

2. Tilmeldte skoler/klasser
Fuldt booket. 

3. Nyt om modeller.
Den gule ønskeseddel er opdateret i overensstemmelse med de modeller vi 
viser. Vi vil bede Else om at redigere fotos på hjemmesiden

      4 . Materialebeholdning
vi mangler: 
A-trende: 14, B: 0, C: 6, uld: 2
Hanne vil lave C- trende. Anders beder Bodil om at lave A-trende. 
Lene O laver også A-trende. 
Tyndt bomuldsgarn bruges kun til trend, skal IKKE lægges ud til 
børnene. Tykt bomuld til islæt.

5. Dagens start og forløb.
Hanne H har lavet vejledning til dagens start. (bilag vedhæf
”Start og slut med 3 lameller” betyder  slut med min 12 cm. Så der kan bindes 
frynser om nødvendigt.
Vedr corona:
I vejledningen til lærerne skal pointeres at:

Lærerne har ansvar for håndvask og afspritning
At børnene ved at de ikke må råbe til hinanden og 
Ikke går rundt i vævesalen.

Instruktørerne holder sig bagved børnene 
Der planlægges med 1 ekstra vagt, så husk at skrive på doodlen hvis du kan 
MÅSKE.
Udlevering af garn: den voksne går med ud til garnet og børnene undgår at
rode i garnet, som vi lægger op om morgenen.
Der bliver indkøbt visirer og vi har mundbind.

6. Datoplan for opsætning af væve.
Torsdag 1.10 kl 9- 12
Tirsdag 6.10 kl 9- 12
Resten i efterårsferien  til levende dage eller hvis nogen kan en 
mandag eller onsdag formiddag på museet.



7. Fordeling af vagter. Doodlen. Det er vigtigt at udfylde alle felter 
også med ”måske”

Evt. 
Vi holder vores pauser i cafeen ved bordene som de står og undgår at 
sidde for tæt.

                      Referent Gitte


