
Næste møde: information om lektier og afleveringer 

Skolebestyrelsesmøde 
Tidspunkt:   12.juni kl 18-21 

Mødeleder: Lone Foged 

Referent: Sine Erlandsen 

Sted: Personalerummet 

 
Deltagere: Lone Østergaard, Lotte Borg, Camilla Axelsen, Peter Stougaard, Kirsten Ejby, Mohammad Hemad, Lene Vahl, Janni Clausen, Roar Hylleberg, Camilla 

Axelsen, Pernille Wessel, Sine Erlandsen 

 

Fra elevrådet: Sif Anker Vedel, Marie Hermansen og Kirstine Rytter 

 

Afbud: Katrine Maruri Zorzabalbere, Christina Gilling og Jacob Hedelund. 

Dagsorden 

 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.10  ● Elevråd  

 

Sine og elevrådet • Den nye formand og næstformand 

præsenterede sig. 

• Elevrådet er ved at forberede asfaltbal 

• Kommende skoleår vil elevrådet blandt 

andet arbejde for at gøre elevtoiletterne 

mere indbydende. Elevrådet vil også 

profilere sig og dermed gøre sig selv mere 

synlige. Det vil desuden gerne drøfte regler 

omkring mobiltelefoner samt vigtigheden af 

en røgfri skole. 

• Elevrådet vil også arbejde videre med en 

skoleavis. 

19.10-19.40 ”Bad efter idræt” 

• Opfølgning på sidste mødes 

Orientering og beslutning 

 

• Udkast til princip for bad efter idræt blev 

drøftet. Elevrådet deltog i denne drøftelse. 
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debat 

• Beslutning i forhold til det 

vedlagte princip 

Sine og Jacob • Princippet blev vedtaget. 

19.40-19.50 Bestyrelsens beretning 

• Form og indhold 

Oplæg og præsentation 

Lone og Jacob 

• Lone præsenterede skolebestyrelsens 

årsberetning. Beretningen er lagt på 

forældreintra og facebook. 

19.50-20.00 Trafik  

• Skal der nedsættes en 

arbejdsgruppe? 

Kort opfølgning fra sidst 

Lone 

• Lotte Borg, Roar Hylleberg og Mohammad 

Hemad meldte sig til en arbejdsgruppe vedr. 

trafik.  

20.00-20.10 kaffe/the pause   

20.10-20.30 Vikardækning i forbindelse med fravær 

– korttids- og langtidsfravær 

• Hvilke overvejelser gøres i 

forhold til medarbejdere, 

elever og forældre både i 

forhold til kommunikation og 

indhold mm. 

   

Orientering med plads til debat 

Pernille  

• Pernille orienterede om procedurer for 

vikardækning 

 

20.30-20.50 Nyt fra skolen 

• Godkendelse af skemaer, 

aftale omk. dag 

• Ansættelser; 

tek.serviceassistent, 

barselsvikariater mm. 

• Skolemad for overbygningen 

• Arealdisponering opdatering 

Orientering og drøftelse 

Pernille 

• Pernille orienterede om AULA. 

• Pernille lavede en aftale med Roar om 

gennemgang af skemaer. 

• Der er ansættelsessamtale for teknisk 

serviceassistent mandag d. 17. juni. 

• Der er ansættelsessamtaler for 3 

barselsvikariater mandag d. 17. juni. 

• Pernille orienterede om arealdisponering. 
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Opdatering omk. justering af 

reformen – særlige 

opmærksomheder i forhold til 

kommunikation til forældrene 

• Før sommerferien kommer der et 

nyhedsbrev med information til forældrene  

20.50-21.00 • Eventuelt   •  

 

Næste møde: Datoer for kommende skoleår kommer snarest. 

 

Punkter til næste møde: 

 

- skolemad 

 


