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Referat skolebestyrelsesmøde den 6. oktober 2020 kl. 18.00-20.00. 

 
Mødet begynder kl. 18.00. Der er ingen spisning pga. Corona. 

 

Tilstede: Morten, Jonna, Charlotte, Hanne, Kristina, Claus, Nikoline, HE, VA, DO, JG og NS 

Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

180 2 

min 
Godkendelse af referat 

 

B 

Godkendt. 

 

181 10 

min 
Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelsen 

c) Personale 

d) Elevråd 

e) Andre udvalg 

O 

Formand:  

Der er dialogmøde den 8. 

oktober med udvalget for 

læring, skoleledere og 

skolebestyrelsesformænd. 

 

Ledelsen:  

Bestyrelsen får tilsendt linket 

til oplægget om livsduelighed 

den 21.oktober. Oplægget 

kommer til at foregå virtuelt. 

Byrådet behandler 

budgetforslaget 2021 anden 

gang onsdag den 7.oktober. 

 

Elevråd: 

Der skal vælges en ny 

elevrådsformand på næste 

elvrådsmøde. 

Elevrådet fejrede lærernes dag 

den 5.oktober med cookies til 

personalet. 

 

182 10 

min 
Skolen i dag – under COVID-19 

a) Status 

b) Evt. spørgsmål fra skolebestyrelsen 

 

O 

Vi afventer, om der kommer 

nye restriktioner eller 

lempelser den 18. oktober. 

 

183 10 

min 
Evaluering af antimobbestrategi 

Efter planen skal vi evaluere skolens 

antimobbestrategi. Dette er sket i MED og på et 

personalemødemøde. 

 

B 

Godkendt. 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

Bilag: Den gamle antimobbestrategi og forslag om 

ændret version. 

 

184 15 

min 
Evaluering Princip for lejrskoler 

Ledelsen vil sætte nogle ord på, hvad vi skal være 

opmærksomme på. 

Bilag: Eksisterende princip for lejrskole 

B 

Bestyrelsen drøftede 

forskellige dilemmaer omkring 

skolerejser og 

pengeindsamling til 

skolerejser. 

Ledelsen udarbejder princippet 

ud fra bestyrelsens drøftelse. 

Princippet kommer med på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

185 5 

min 
Økonomi O 

HE og NS orienterer om 

økonomien. 

 

186 3 

min 
Nyhedsbrev til forældre 

(fast punkt) 

B 

Der laves et nyhedsbrev efter 

næste bestyrelsesmøde. 

 

187 2 

min 
Punkter til næste mødes dagsorden 

 

D 

Princip for lejrskole. 

188 2 

min 
Evt. 

 

 

 

189 30 

min 
Trafiksikkerhed 

Vi har fortsat udfordringer ved Kys & kør. I 

forrige uge var politiet forbi for 3. gang i år. 

Dennis Dyrborg Gundestrup, som er forælder på 

skolen, har gjort sig nogle tanker om, hvad vi 

måske kan gøre. Han vil deltage i punktet. 

Dennis kommer ca. kl. 19.00 

D 

Bestyrelsen drøftede 

forskellige muligheder for, 

hvordan bestyrelsen kan være 

med til at støtte op om 

adfærdsændringer hos 

forældrene, når de afleverer 

deres børn om morgenen. 

Skolen vil tale med teknisk 

forvaltning om opstilling af 

kegler og tager kontakt til 

Rådet for sikker trafik, 

Trygfonden og Sikker og søn. 

Dennis vil gerne deltage i et 

udvalg om sikker skolevej. 

 

Lukket dagsorden 
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Pkt. Tid Dagsorden Orientering (O) 

Drøftelse (D) 

Beslutning (B) 

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. 

Periodehjul for skolebestyrelsens arbejde set over 4 år (Præsentation af afdelingerne, Broen, SFO, 

bibliotek, arbejdet med inklusion/segregering…) 

 

Årshjul 2020 – 2021 

Dato Emne Indhold 

 

31. august 

   

6. oktober 

 Princip for lejrskole.  

   

21. oktober   

 Evt. foredrag om Livsduelighed v. 

Louise Tidmand kl. 18.00-20.00. 

 

4. november 

 Evaluering af deltagelse i 

forældremøder. 

 

 Principper.  

 Sorgplan.  

 Børn & unge – og skolepolitik.  

3. december 

 Julefrokost.  

 Evaluere Corona-tiltag.  

18. januar 

 Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.  

 Skolefest.  

   

9. februar   

 Evt. foredrag om Fremtidsparathed v. 

Henrik Good Hovgaard kl. 18.00-

20.00 
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Dato Emne Indhold 

 

25. februar 

 Skolefest.  

14. april 

 Skoleårets planlægning.  

 
 

 

8. juni 

 Translokation.  

 Klasserne fordeles mellem SB’s 

medlemmer med henblik på deltagelse 

i forældremøder ol. 

 

 Kontaktpersoner til klasserne . 
 

 Skolebestyrelsens årsberetning.  

 


