
 

Skolebestyrelsesmøde 
Tidspunkt:   7. nov. 2019 kl. 19-21 

Mødeleder: Lone Foged, Referent: Sine Erlandsen, Sted: Personalerummet 
Deltagere: Lone Østergaard, Lotte Borg, Kirsten Ejby, Janni Clausen, Roar Hylleberg, Jacob Hedelund, Katrine Maruri Zorzabalbere, Christina Gilling, Pernille Wessel, Sine 

Erlandsen, Jørgen Hansen 

 

Fra elevrådet: afbud 

Afbud: Marie Hermansen, Sif, Lene Vahl, Mohammad Hemade, Peter Stougaard og Camilla Axelsen 

 

Dagsorden 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.10  ● Elevråd  

 

Sine og elevrådet • Elevrådet er med i kampagnen ”Plant et 

Træ”. Træet plantes mandag d. 11. 

november. 

• Regionselevrådsmøde afholdes på 

skolen. 

• Elevrådet har været til møde med 

rådkvinden. 

• Første skoleavis møde er blevet afholdt. 

19.10-19.30 Økonomi  

• Kort oplæg fra Jørgen med 

mulighed for spørgsmål 

Jørgen  • Bilag vedlagt. 

• Budgettet blev gennemgået. 

19.30- 19.40 Nyt fra skolen 

• Lektier 

• Indskrivning 

• Rengøring – besøg fra BKF 

Pernille og Sine • Indskrivningen til kommende 0. klasse er 

begyndt. 

• Ledelsen har haft besøg af BKF. 

• Lektier. Bilaget blev gennemgået. SE og 

PW arbejder videre med udkastet. 

19.40-19.50 kaffe/the pause   



 

19.50-20.00 Planlægning af aften for 

kontaktforældre  

• Hvem deltager 

• Dato 18.november 2019 

Fælles drøftelse • Invitationen er sendt ud til forældrene på 

AULA. 

• Lone giver besked, hvis skolen skal 

sørge for forplejning. 

20.20-20.40 •  Trafik 

• ”Hul i hegnet” ved Vibevej 

Lotte / Lone • Vi har modtaget en henvendelse vedr. 

hullet i hegnet. Roar retter henvendelse 

til de pågældende borgere. 

20.40-20.50 • Forældrehenvendelse vedr. 

Fastelavn 

Lone • Vi har modtaget en forældrehenvendelse 

vedr. skolens årlige 

Fastelavnsarrangement. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne skriver 

hver især et par linjer til Lone, som 

skriver et fælles svar til de pågældende 

borgere. 

20.50-21.00 • Eventuelt   • HDS-lokalet er pt lukket pga. dårligt 

indeklima 

• Kort orientering om processen vedr. 

Arealdisponeringen. 

• Kort drøftelse vedr. implementering af 

AULA 

• Lone informerede om en henvendelse 

fra Dalumskolen vedr. centralisering af 

teknisk service. 

• Lone har fået en henvendelse fra Korup 

Skole ang. flextrafik. 

• Spørgsmål ang. tidspunktet for skole-

hjemsamtaler blev drøftet 

    



 

 

Næste møde: D. 10. december kl. 18-21 


