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Referat skolebestyrelsesmøde den 27. januar 2020 kl. 17.30 
 

 

Lokale: Personalerummet 

 

Tilstede: Morten, Jonna, Claus, Kasper, Kristina, Hanne, Christoffer, DO, JG, VA og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

129 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

130 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen  

c) Personale       

d) Elevråd       

e) Andre udvalg 

O 

Formand: Orienterer om 

henvendelse fra en forælder vedr. 

GDPR og trivselsundersøgelse.  

Ledelse: Vores ressourcevejleder 

har opsagt sin stilling. 

CF er kommet godt i gang som ny 

afdelingsleder. CFs opgaver 

bliver fordelt på forskellige 

medarbejdere. 

Det var en stor succes med mødet, 

hvor forældrerådene skulle 

planlægge aktiviteter til 

skolefesten. 

Elevråd: Vil gerne være aktive til 

skolefesten. 

Der afholdes ”Just dance” i 

frikvarterne efter vinterferien. 

Elevrådet er blevet inviteret til et 

møde med kommunens klimaråd. 

131 5 

min 
Trøjer til elevrådet 

Elevrådet ønsker, at medlemmerne kan få en  

t-shirt med tryk på. De har fundet sponsorer til 

bluserne. Skolebestyrelsen skal forholde sig til, 

om der må bruges sponsorer i dette tilfælde? 

B 

Punktet bliver drøftet, og der er 

opbakning fra bestyrelsen til, at 

elevrådet arbejder videre med 

sponsorerede trøjer til elevrådet. 

132 30 

min 
Skolebod 

Ledelsen har holdt møder med Spiloppen og 

forvaltningen. Spiloppen er kommet med 3 

forslag i forhold til bodens fremtid. 

1. Skolen betaler 110.000 kr. til Spiloppen 

hver måned. Skolen får hele indtægten 

fra boden og Stjerneskuddet. Skolen 

betaler for abonnement på Skolemad.nu 

og står for forældrebetalingen. 

Børnehaven leverer personale, varekøb 

mm. 

B 

VA orienterede om de møder, 

som skolen og Spiloppen har haft 

om samarbejdet vedr. boden. 

 

Skolebestyrelsen drøftede de 

forskellige muligheder. 

 

Skolebestyrelsen anbefaler, at 

skolen arbejder videre med, at 

skolen selv overtager boden og 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

2. Skolen betaler 65.000 kr. til Spiloppen 

hver måned. Skolen står for 

serviceaftaler, varekøb, rengøring og 

vedligehold. Skolen betaler for 

abonnement på Skolemad.nu og står for 

forældrebetalingen. 

Børnehaven leverer personale, tøj, IT. 

3. Skolen overtager boden. 

Spiloppen skal have et svar på, hvad der skal 

ske umiddelbart efter skolebestyrelsesmødet. 

undersøger, hvilke muligheder 

der er for at drive boden. 

133 20 

min 
Kvalitetsrapport 

Forvaltningen har udarbejdet en ny 

kvalitetsrapport, som skolebestyrelserne skal 

udtale sig om. I får Kvalitetsrapporten som 

bilag. Læringsinformation for skolen og 

kommune udleveres på mødet. 

 

Bilag 

B 

Skolebestyrelsen tager 

kvalitetsrapporten til efterretning. 

 

Læringsinformationen blev 

gennemgået. 

 

134 20 

min 
Økonomi O 

 Økonomien blev gennemgået. 

135  Principper 

Hvis tiden tillader det, arbejder vi videre med 

evaluering af principperne. 

D 

Der blev arbejdet i grupper.  

Princip for vikardækning skal 

revideres og godkendes på et 

senere møde. 

Princip for pædagogbemanding 

for indskolingen blev godkendt. 

Princip for klassedannelse blev 

revideret og godkendt. 

Princip for fagfordeling og 

skemaopbygning blev revideret 

og godkendt. 

Retningslinjer for klassers 

deltagelse for velgørenhedsformål 

blev revideret og godkendt. 

Lektiepolitikken skal revideres og 

tages op som et punkt på et 

kommende bestyrelsesmøde. 

136 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Der udkommer nyhedsbrev efter 

bestyrelsesmødet i marts. 

137 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

  

D 

Lektiepolitik  

T3 fra program for læringsledelse. 

Skolens tanker om broen. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

138 2 

min 
Evt. 

 

Bestyrelsen bakker op om, at 

skolen tager imod en gratis bog 

”Når børn skal flytte”, som er 

skrevet af Lola Jensen og 

sponsoreret af Home.  

 

Der bliver stillet spørgsmål til 

Aula. 

Lukket dagsorden 

1. 

 

10 

min 
Husk evt. punkter sendes til Morten eller 

Vibeke inden mødet. 

 

Meddelelser 

- Formanden 

- Ledelsen        

- Personale            

O 

 

 

Rugekasse: 

Trafiksituationen. 

Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt. 

Princip for den understøttende undervisning. 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde. 

 

Årshjul 2019 – 2020 

Dato Emne Indhold 

 

26. august 

 Temamøde om skolehjemsamarbejde 

med udgangspunkt i 

fokusgruppeinterview med forældre. 

 

17. september 

 Arbejde videre med principperne.  

30. oktober 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

18. november kl. 16.30 ekstra møde 

 Proces om ny skolepolitik.  

12. december 

 
 

 

27. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

3. marts 

 Skoleårets planlægning.  
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Dato Emne Indhold 

 

1.april 

 Skoleårets planlægning.  

   

14. maj 

 Skoleårets planlægning.  

 Regnskab, budget.  

 Translokation.  

15. juni 

 Translokation.  

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne. 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


