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Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 28-02-2017 Kl.: 17.00-20.00 

Fraværende:  

Mødeleder: Mads  

Referent Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Videns seminarium 

APV for personalet 

Forslag elevrådet  

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsen 

 

 

 

 

 

 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udearealer/Legepladseftersyn 

 

 

 

 

 

 

 20 min  

Videns seminarium, ”når skb tager ansvar” 

Afholdes i Silkeborg d. 1. april 17. Henrik 

deltager og måske Michael. 

Ryge forebyggelse projekt, Michael sender 

information ud til bestyrelsen, sammen med 

kursus ”skolebestyrelsens tilsynspligt”. 

 

 

Udbedringer af faremomenter er sat i gang 

pris 56000 kr. 

Projektfirma skal udarbejde en plan for, 

hvordan udearealerne omkring skolen skal 

laves. 

Dræningen sættes i gang. 

Procesplan laves færdig inden for 6 mdr. 

 

Skolefesten, en god aften. Der er positive 

tilbagemeldinger fra elever, personalet og 

forældre. 
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Elevråd 

Medarbejdere 

Andre 

 

Skolefest – evaluering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassesammenslag 8. årg. 

 

Et overskud på 10000kr. der laves en 

ønskerunde til f.eks. mikrofoner eller 

lignende, hvorefter det besluttes, hvad 

overskuddet skal bruges til. 

Min uddannelse åbnes op fra d. 3. marts 

2017, som erstatter educa. 

 

 

Netværksmøde for skolebestyrelses 

medlemmer vedr. kommunens budget for 

skolernes budgetter. 

 

Tages op under forældrehenvendelserne 

 

 

 

4.  Forslag fra elevrådet om 
udgangstilladelse 

 

Svar tilbage til elevrådet. 

Bilag tilsendt på sidste møde 

 10 min Afstemning, der blev flertal for, at der ikke 

kan gives tilladelse til af forlade skolen i 

skoletiden. 

5.  Skoledagens opbygning 

UU i 17-18 

Bilag medsendt Skoledagens opbygning 
er godkendt i skolens 
MED-udvalg og skolens 
pædagogiske udvalg. 

10 min Orientering og drøftelse 

Indskoling ingen ønske om at konvertere 

understøttende undervisning 

Mellemtrinnet 2 understøttende 

undervisningslektioner ønskes konverteret 

til to-lærerordning i dansk og matematik. 

7. og 8. årgang, skb ønsker at der 

konverteres 2 lektioner uu. 
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9 årgang konverteres 2 lektioner. 

 

 

6.  Princip for skole/hjem 
samarbejdet 

Bilag medsendt  15 min Drøftelse af princippet og tages i MED-

udvalget. 

 

Bilaget vedr. forventninger arbejdes der 

med på et senere tidspunkt 

 

 

7.  Mangellisten Hvad er næste skridt/tiltag Ideer drøftes og der 
lægges en plan. 

10 min Har modtaget svar fra Anders Buhl, 

skolebestyrelsen(formanden) invitere 

byrådet til kaffe og rundvisning på VES. 

Formanden sender Anders´ svar på 

mangellisten sendes rundt til skolens 

forældre  

IT strategi for VES sendes til 

skolebestyrelsen.  

 

8.  Årsafslutning regnskab  

Budget 2017 

Bilag medsendt til årsafslutning. 

Budgettet drøftes på mødet. 

 

Vi skal drøfte: 

Rammen for kantinen, 
drift- og lønbudget. 

45 min Orientering 

Tages med til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 

 

9.  Byggeri Status  5 min Planlagt færdigt i uge 8, lokalerne tages i 

brug fra uge 12. 
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10.  Brittas opsamling Bilaget er udsendt i en anden mail Korte spørgsmål kan 
måske afklares eller 
uddybes. 

Send gerne 
spørgsmålene til Elsebeth 
i forvejen. 

10 min Britta: Fastelavn – tønder for skrøbelige. 

Orientering fra Elsebeth omkring 

afskedigelser og ansættelser bliver sendt 

rundt som orientering fremover. 

Vikarprincip vs. Budget 2017 skal på 

dagsorden på næste SKB møde. 

 

  Elevrådsrepræsentanterne får fri   . 

11.  Forældrehenvendelser Der orienteres om henvendelser fra 
forældre og det aftales, hvem der svarer på 
henvendelserne. 

 10 min Orientering vedr. klassesammenslag på 8 

årgang. 

Set i relief til skolens økonomi er der 

opbakning til klassesammenslaget fra 

skolebestyrelsen. 

Men processen er kritisabel påpeger 

skolebestyrelsen. 

Positivt at, der er efterfølgende pr. mail er 

åbnet op for elev/forældre inddragelse og 

ligeledes er indkaldt til fyraftensmøde, 

således at skolens princip følges. Der 

deltager repræsentanter fra 

skolebestyrelsen i fyraftens mødet. 

 

12.  Evt.  
 

5 min.  

 

Til info: 

De punkter der ikke nås ved møderne bliver automatisk rykket op ved næste møde. 

 

Punkter til kommende møder:  
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 Retningslinjer for video og billeder 

 Hvilke principper er på næste møde? 

o Møde for forældreråds-repræsentanterne. (Michael laver et udkast til forældrerådets rep. rolle i forhold til skb) 

o Princip arbejdslisten 

o Bring your own device 

o DropMob 

o Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse 

Princip for integration (skal) 

 Principper for sponsorater 

 Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion 

 Næste års budget 

 

 

Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


