
Skolebestyrelsesmøde 

 
Tidspunkt:   1.april klokken 18-20 – bemærk tidspunktet er igen ændret. 

Mødeleder: Lone Foged 

Referent: Sine Erlandsen 

Sted: Personalerummet 

 

Deltagere: Lone Østergaard, Lotte Borg, Kirsten Ejby, Mohammad Hemad, Lene Vahl, Janni Clausen, Jacob Hedelund,  Roar Hylleberg, Camilla Axelsen ,Pernille 

Wessel, Sine Erlandsen 

 

Afbud: Peter Stougaard, Katrine Maruri Zorzabalbere, Christina Gilling, elevrådsrepræsentanter 

 

 

Dagsorden 

 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

18.00-18.10  ● Elevråd  

 

Sine og elevrådet Elevrådet er ved at undersøge muligheden for at lave 

en avis. De er også optaget af det kommende 

elevrådsvalg. 

18.10-18.25 ● Nyt fra skolen  

● Normering  

● Arealdisponering 

● Foreløbige tanker omk. ”Fagligt 

løft”- pengene 

● Mobiltelefoner og erstatning 

Orientering og spørgsmål 

 

Pernille & Sine 

Skolens budget ser fornuftigt ud. Der skal ikke 

afskediges personale i denne omgang. 

 

Forårs-SFO har fået en rigtig god start. 

 

Der udarbejdes en arealdisponering for skolen. 

 

Der er købt en ny bus til skolen for de midler, som 

skolen fik tildelt i forbindelse med Fagligt Løft. 

 

Hvis en elevtelefon bliver ødelagt i undervisningen, 

og det sker på baggrund af, at en lærer/pædagog har 



bedt eleven om at bruge telefonen, så erstatter skolen, 

der er blevet ødelagt – indenfor rimelighedens 

grænser. 

18.25-18.40 • Opfølgning omk. rengøring Orientering og drøftelse 

Sine 

Der er taget kontakt til et nyt rengøringsfirma, der 

gerne vil komme og se på behovet for rengøring.  

18.40-18.50 kaffe/the pause   

18.50-19.20 • Kommende skoleår – justering af 

folkeskolereformen   

• Der er en aftale, men ikke en lov. 

Hvad betyder det for 

planlægningen af skoleåret 

Orientering, drøftelse og spørgsmål    

Pernille og Sine 

Justeringerne bliver fremlagt. Valgfagsordningen 

blev drøftet. Ang. de praksisfaglige valgfag vil der 

snarest muligt blive indkaldt til en 

minivalgfagsmesser for kommende 7. klasse og deres 

forældre. 

En del af det pædagogiske personale skal på efter- og 

videreuddannelse for bl.a. at imødekomme kravet om 

at undervise i de praksisfaglige valgfag i 

udskolingen. 

Skoledagen for 0.-3. klasse reduceres ugentligt med 

2,5 klokketimer. 

Den nye obligatoriske erhvervspraktikordning med 

de muligheder, den giver, blev drøftet. Inden næste 

møde sender ledelsen link samt beskrivelse af Unge i 

Uddannelse og Job. Punktet drøftes igen på 

kommende møde. 

19.20-19.50 • Arbejdsopgaver i bestyrelsen 

    

Orientering og drøftelse 

Lone 

Retning og udviklingsmuligheder for 

skolebestyrelsens arbejde blev drøftet. 

 

Mødetidspunktet ændres til kl. 19 til næste møde. 

 

Det drøftes om skole-hjem-samarbejdet skal på som 



et punkt til næste gang. 

19.50-20.00 • Eventuelt   Skolen har undersøgt mulighederne for at få en 

hjertestarter, men der er pt ikke nok tilmeldinger. 

 
Punkter til de næste møder:  

- Opfølgning på trafik 

- Den nye obligatoriske erhvervspraktik ordning 

- Bad efter idræt 

- Bestyrelsens beretning 

- Vikardækning i forbindelse med fravær 

- Information om lektier og afleveringer 

- Evt. skole-hjemsamarbejdet 

 

 

De næste møder: 13. maj, 12. juni 


