
 

Skolebestyrelsesmøde 
Tidspunkt:   28.august 2019 kl 19-21 

Mødeleder: Lone Foged 

Referent: Sine Erlandsen 

Sted: Personalerummet 

 
Deltagere: Camilla Axelsen, Lone Østergaard, Lotte Borg, Jacob Hedelund, Kirsten Ejby, Janni Clausen, Pernille Wessel, Sine Erlandsen 

 

Fra elevrådet: Sif Anker Vedel, Marie Hermansen 

 

Afbud: Peter Stougaard, Mohammad Hemad, Roar Hylleberg, Christina Gilling, Lene Vahl, Katrine Maruri Zorzabalbere 

 

 

Dagsorden 

 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.10  ● Elevråd  

 

Sine og elevrådet • Elevrådet vil arbejde for en mere grøn skole. 

• Elevrådet vil også arbejde videre med idéen 

om en skoleavis. 

• Elevrådet vil gerne drøfte Venskabsklasser. 

• Elevrådet vil lancere kampagnen 

”Elevplantede træ” som Plant et Træ støtter 

op om. 

• Fremover vil det på elevrådsmøderne være 

et fast punkt at informere om, hvad der er 

talt om på skolebestyrelsesmøderne. 

 

19.10-19.30 Nyt fra skolen 

• Arealdisponering opdatering 

Orientering og spørgsmål 

 

• PW orienterede om arbejdet med 

arealdisponering. 



 

• ”Bad efter idræt” – et princip i 

hverdagen – feed-back 

• Nye ansatte 

• 2-voksen timer 

Pernille  • Principper for ”bad efter idræt” er blevet 

udmøntet. Principperne har været 

mærkbare for det pædagogiske personale, 

der er meget glade for dem. 

Elevrådsrepræsentanterne siger, at de kan 

mærke, at der er flere elever, der går i bad. 

• Der er ansat 10 nye lærere/pædagoger i 

indeværende skoleår. 

• 2-voksen timer er indført som noget nyt i 

indeværende skoleår. Timerne læses af 

klassens faste lærere.  

• Skolens bestyrelse blev igen gjort bekendt 

med brugen af §16b/d , og hvordan de 

omlagte timer blev anvendt.  

• Elevrådsrepræsentanterne siger, at de kan 

mærke en forskel, de er glade for 2-voksen 

timerne, som de oplever bliver brugt på 

blandt andet holddeling og elevsamtalerne. 

19.40-20.00 • Skolemad Oplæg og præsentation 

Sine 

• Sine redegjorde for fordele og ulemper ved 

at få leveret mad fra henholdsvis UngNord 

og Skolemad.nu 

• Bestyrelsen indstillede at man fortsatte med 

at anvende Ung Nord som leverandør 

20.00-20.10 kaffe/the pause   

20.10-20.30 Lektier og afleveringer 

• Justeringerne af reformen, 

giver anledning til at der 

Orientering med plads til debat 

Pernille og Sine 

• Skolebestyrelsen drøftede hvilke 

problematikker, der ligger i at give lektier 

for. 



 

drøftes lektier og 

hjemmearbejde 

• Det drøftedes blandt andet hvordan lektier 

defineres, om det er en forudsætning for 

undervisning eller om det skal ses som en 

opfordring til at øve sig. 

• Skolens ledelse udarbejder et udkast og 

rundsender til skolebestyrelsen. 

20.30-20.50 Forældresamarbejde 

• Hvordan samarbejder 

bestyrelsen med 

kontaktforældrene 

Drøftelse  

Lone 

• Lone opfordrede til, at skolebestyrelsen 

gjorde sig mere synlig i hverdagen. 

• Kommende skoleår sendes datoerne for 

forældremøderne ud til skolebestyrelsen, så 

medlemmerne kan fordele sig på møderne. 

• Fremadrettet udarbejdes et talepapir til 

forældremøderne. Talepapiret skal være 

færdigt før sommerferien. 

• Der bliver et kontaktforældreseminar i løbet 

af efteråret. 

• Skolebestyrelsesmedlemmerne fordeler sig 

på de resterende forældremøder således: 

0. klasse: 5. september kl. 17.00 Lotte 

3. a og 3. c: 17. september (3b og 3d 

afventer) kl. 17.00 Jacob 

4. klasse: 10. september kl. 17.00 Lone 

5. klasse: 17. september Lotte 

6. klasse: 17. september kl. 16.00 Roar? 

7. klasse: 4. september kl. 16.00 Lone  

8. klasse: 24. september kl. 17.30 afventer 

20.50-21.00 • Eventuelt 

• Herunder kommende punkter 

  • Der er indbudt til møde med borgmesteren. 

Lone deltager. 



 

• Skole og forældres årsmøde 

• Møde med borgmesteren  

• Der er også en invitation til Skole og 

Forældres Landsmøde. Tilbagemelding om 

deltagelse tilgår PW, da betalingen tilfalder 

skolen. 

• PW orienterede om en henvendelse fra 

fritidsbrugere. 

 

Næste møde: kommende punkter økonomi og trafik samt opfølgning fra denne gang 

 


