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Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 13-06-2017 Kl.: 17.00-19.30 

Fraværende: elever 

Mødeleder:  

Referent Annika 

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

1.  Godkendelse af 
dagsorden: 

  2 min. Godkendt  

Tilføjelse af pkt. 13 samarbejdeopfølgning 

2.  Valg af mødeleder   3 min Mads 

 

3.  Nyt fra: 

Formanden 

Ledelsen 

 

 

 

Elevråd 

 

Medarbejdere 

Andre: 

Husk: det er kun orienteringspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min Formanden kan desværre ikke deltage i 

dimissionen for 9. årgang, så hvis der er 

andre fra skb. som har mulighed for dette, 

skal Elsebeth have besked. 

 

 

Fernisering af plakater fra ”skolen for alle” 

blev afholdt d. 8. juni 2017.  

Skoleårets planlægning er i fuld gang. 

 

Udgår 

 

Medarbejderne har travlt med at få afsluttet 

dette skoleår og med planlægning af det 

kommende skoleår.  

Der afholdes mange overleveringsmøder 

med kommende 0. klasses elever og 

kommende 7. klasses elever. 

Dimission for 9. årgang afholdes  
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d. 21. 6.17. 

Der har været afholdt valg til skb. blandt 

medarbejderne hvor Mads og Tina 

Heerping er blevet valgt. 

9.  klasses elever er i den her periode til 

afgangsprøver, og de klarer sig rigtig godt 

 

 

 

 

4.  Prioriteringslisten Bilag medsendt  5 min Drøftelse af bilag 

Bilaget godkendes med ændring af 

indledning. 

5 stemmer for, at bilaget sendes til byrådet, 

3 stemmer imod og en undlader at stemme. 

Lise-Lotte og Henrik stemte imod med 

begrundelsen, at det ikke er skb. opgave at 

prioriterer mangellisten, men de bifalder, at 

skolen har brug for de 13 mio. 

 

5.  Mødedatoer i kommende 
skoleår og tidspunkt 

Man:  28-08-2017 

Tir:    26-09-2017 

Tors: 26-10-2017 

Ons:  22-11-2017 

Man:  11-12-2017 

Tir:     23-01-2018 

Tir:     27-02-2018 

Tors:  22-03-2018 

Møder: kl. 19.00-21.30 10 min Der bliver ekstra møder i foråret pga. valgår. 

Møde datoerne er fastlagt og vedtaget, dog 

med undtagelse af d. 28.8, som flyttes til d. 

29.8.17. 
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Tir:     24-04-2018 

Tors:   31-05-2018 

Ons:   20-06-2018 

6.  Gå-busser Britta siger lidt om punktet.  10 min Oplæg fra Britta 

Der kan læse mere om gåbusser på 

www.Gåbus.dk. 

Skb spørger til forældremøderne i 

indskolingen, om de vurderer der er et 

behov for evt. gåbusser i området og om 

der evt. nogle forældre, som vil hjælpe 

gåbusser i gang. 

 

7.  Høringssvar vedr. 
udviklingsplanen for 
specialområdet. 

Bilag medsendt  20 min Drøftelse   

Skb udarbejder et høringssvar, som skal 

fremsendes senest d. 7. august 2017 kl. 

12.00. 

Michael og Hans Henrik udarbejder et 

udkast til høringssvar og sendes rundt til 

skb. 

 

8.  Pause Stjerneskud og en øl/sodavand  30 min  

9.  Fordeling af skb. 
medlemmer til 
kommende skoleårs 
forældremøder. 

0. årgang 

1. årgang 

2. årgang 

3. årgang 

4. årgang 

5. årgang 

6. årgang 

 10 min 0.Michael K. og Lise-Lotte 

1.Michael K. og Michael L 

2. Michael K. og Britta 

3. Michael L og Britta 

4. Lise-Lotte og Hans- Henrik 

5. Henrik og Helle 

http://www.gåbus.dk/
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7. årgang 

8. årgang 

9. årgang 

6. Helle og Lise-Lotte 

7. Hans-Henrik og Britta 

8. Lise-Lotte og Henrik 

9. Helle og Lise-Lotte 

 

Michael udarbejder powerpoint til brug til 

forældremøderne. 

 

 

 

 

1. 1 Årsberetning   10 min Michael har udarbejdet årsberetningen og 

sendes til skb. i løbet af den kommende 

uge. 

2.  Indsatser i det 
kommende skoleår: 

Fravær 

Trivsel 

Faglighed 

Først orientering, dernæst drøfte, hvordan I 
ønsker opfølgning på disse 

(DropMob) 

 15 min Orientering om skolens/kommunens 

indsatsområder fravær, trivsel og faglighed. 

Trine Vasegaard kommer til skb 26.9.17 og 

holder et lille oplæg om arbejdet med 

skolens indsatsområder. 

Skolen er med i landbysfondens projekt 

vedr. elev fravær.  

 

 APV for personalet 

 

Spørgsmål til handleplanerne  5 min orientering 

 Opfølgning på 
samarbejde  

   Drøftelse 

Henrik har bedt om, at få ført til referat, at 

han ønsker, at skb skal have en vejledning 
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om skb beføjelser i forbindelse med 

forældre henvendelser og skolens drift. 

Ønsket blev nedstemt. 

  Elevrådsrepræsentanterne får fri   . 

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

 10 min Orientering 

Forældre henvendelse pr, mail  inden 

mødet, hvis det er muligt. 

4.  Evt.  
 

5 min. CO2 målinger, følges op af Michael L. og 

Elsebeth. 

Visionsarbejdet fortsætter efter 

sommerferien. 

Forventningsafstemninger fra 

forældre/skole arbejdes der ligeledes med i 

det kommende skoleår. 

 

Til info: 

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

 

Punkter til kommende møder:  

 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 Princip for deltagelse i projekter, der kræver donationer fra forældre 

o Billeder og videoer i undervisningen til offentliggørelse 

Princip for integration (skal) 

 Princip for integration (skal) 

 Princip for inklusion 
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Venlig hilsen 

Michael K/Elsebeth 

 

 


