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 Dagsorden: Dato: 27-03-19 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende: Jack 

Mødeleder: Mads  

Referent: Trine 

 Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden:   2 min. Punktet omkring vikardækning skal på 

næste møde 

Der sættes et punkt på omkring 

legepladsen samt princip for den åbne 

skole.  

Der tilføjes et punkt omkring blå mandag og 

sidste skoledag  

Punktet omkring FTU udsættes næste gang  

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads  

3.  Budget 2019 Mette Staun deltager og 
”folder” budgettet ud 

 15 min Budget 2019 aftaler sendes fra 

forvaltningen i december. Dette er inden 

omplaceringer af midler.  

Herefter arbejder skole med div. 

reguleringer i løbet af budgetåret.  

Herefter fordeles midlerne ud på forskellige 

konti, hvorfra udgifter faktureres.  

Skolefesten har givet et pænt overskud. 

Overskuddet skal komme hele skolen/alle 

elever til gode. Overskuddet bliver udbudt 

som ønskepulje, hvor ønsker fra personale 

og elevråd til investeringer indgives til 

ledelsen.   
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4.  Nyt fra: 

Formand/Næstformand 

Ledelsen 

Elevråd 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun 
orienteringspunkter: 

 

 20 min Bestyrelse:  

Kontakt til skolebestyrelsen på Hobrovejens 

Skole omkring samarbejde - Britta afventer 

svar herfra.  

Britta har deltaget i skolerådsmødet.  

 

Der har været dialog omkring 

brandsikkerheden på skolen. Vi overholder 

alle gældende regler, men det er besluttet, 

at der skal sættes flere sirener op på 

gangene.  

 

Ledelse:  

Vi har haft en god proces omkring 

ansættelse af afdelingsleder. Det har været 

godt, at vi har været 10 i 

ansættelsesudvalget.  

Et enigt ansættelsesudvalg ved ansættelse 

tirsdag. 

 

Vi er så småt i gang med skoleårets 

planlægning.  

Pt. ser vi på de ressourcer skole har fået og 

betydning herfor i det kommende skoleår.  

Vi forventer, at der bliver fire 7. klasser i det 

kommende år.  

 

Elevrådet:  

Her tales der om vand sidste skoledag.  
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8. årgang har haft møde med ledelsen 

omkring regler på gangen  

9. årgang har fokus på afgangsprøver  

 

Medarbejder:  

Afgangsprøver er i fokus på 9. årgang  

 

Udeskole i håndværk/design på 4. og 5. 

årgang. Dette er i samarbejde med 

Naturskolen. 

 

Før-skole er kommet rigtig godt i gang.  

 

5.  DM i fagene Kort orientering om, 
hvor vi er lige nu 

 5 min I ansøgningen skal der skrives omkring 

udviklingsforløbet. Dette er vanskeligt for 

bestyrelsen. 

Er det muligt at få personale til at skrive 

dette?  

Elsebeth går videre hermed og finder 

kontaktpersoner.  

6.  Evaluering af skolefesten fra personalet  
 

10 min Udskolingen: 

Dejligt at være med for første gang. Det var 

en succes. Der er blevet draget nogle gode 

erfaringer, som udskolingen ønsker at 

arbejde videre med til næste år. 

Placeringen var god  

Mellemtrin og indskoling: 
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Dejligt at være en hel skole både i ugen og 

til aftenen.  

Der arbejdes videre med erfaringer fra 

tidligere år. 

Positive tilbagemeldinger ift. maden. 

Fælles drøftelse af, hvordan det kan gøres 

endnu mere tydeligt, hvad der sker rundt på 

skolen om aftenen.   

 

7. Legeplads Punktet er blevet tilføjet 
jf. punkt 1.   

 
 Fælles drøftelser med udgangspunkt i de 3 

forslag, der er kommet til 

legepladsudvalget. Dette med henblik på at 

”klæde” repræsentanterne fra bestyrelsen 

på til det kommende møde i udvalget den 8. 

april.  

7.  Brugertilfredshedsundersøgelsen Elsebeth og Britta 
kommer med et oplæg, 
som vi drøfter FTU´en 
ud af. 

 20 min Punktet udsættes til næste gang  

6.  Høringssvar vedr. struktur af den kommunale 

tandpleje 

Bilag medsendt  10 min Bestyrelsen ønsker at udarbejde 

høringssvar. 

Britta udarbejder et udkast, dette sættes på 

som punkt til næste skolebestyrelsesmøde.  

Input/nøgleord: Fleksibilitet, åbningstid, 

fordeling af kapacitet, specialisering, den 

forebyggende indsats mv.   

7.  Høringssvar vedr. specialundervisning Bilag medsendt  30 min MED og skolebestyrelsen udarbejder et 

fælles høringssvar. Alle tre elementer af 

forslaget skal indgå i samme høringssvar.  
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Fælles drøftelse og input til høringssvar. 

Yderlige input sendes til Elsebeth.  

  

Udkast er færdig til næste møde og sættes 

på som punkt til fælles drøftelse. 

Søren (suppleant) inviteres med til drøftelse 

af dette punkt.  

8.  Antimobbestrategi med kontaktforældrene Næste skridt – den 
videre proces 

 5 min Der er fundet en dato for dette møde. 

Mødet afholdes den 29. maj kl. 19.00 - 

21.00 i kantinen i udskolingen. 

Britta, Lise-Lotte og Marianne deltager fra 

bestyrelsen.  

Britta og Lise-Lotte udarbejder dagsorden 

og sender den ud til alle kontaktforældre.  

9.  Elevrådseleverne har fri     

10.  Forældrehenvendelser    Der er ikke kommet nogle 

forældrehenvendelser  

11.  Evt.  
 

10 min. Punkter til næste møde:  

 Blå mandag og sidste skoledag 

 Princip fro den åbne skole  

 FTU  

 Høringssvar for henholdsvis 

tandpleje og specialområdet.   

 Evt. princip for SFO  

 Skoleårets planlægning  

 

Til info: 
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Vi har følgende emner "at rykke op" hvis tid: 

Sidste skoledag for 9. klasse 

Orientering "Plads til forskellighed" 

Princip for den åbne skole 

Skolens sorgplan 

Brandalarmer 

Med venlig hilsen 

Britta & Elsebeth 

 


