
  

 
 

 

 

 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 
Tidspunkt: 16.30 
Mødeleder: Thomas 
Referent: Carl 
 

Deltagere: AP, CR, HH, LM, HO, Trine, Genie, Maria, Michael,  
 
Fraværende: Jesper, Thomas, Thomas, elevrådsrepræsentan-
ter 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige an-
svarlige, gæster og er det til orientering (O), 
drøftelse (D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftel-
sen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

5 min   

2. Fra eleverne – Hvad rører sig 
- Indskolingen 
- Mellemtrin 
- Udskoling 
 

Udgår  Der kommer først elever igen efter 
sommerferien, nuværende deltagere 
går til prøver. 

 

3. Kommentarer til mødedatoer 
kommende skoleår 

5 min Listen for datoer er godkendt  

4. Fra ledelsen 
- Afrunding af indeværende 

skoleår 
- Status på AULA og ny 

hjemmeside 
- Udsyn til kommende sko-

leår – herunder opfølg-
ning på lokalefordelingen i 
udskolingen 

               
- Status på renovering – 

måske indvielse den 27.9 
 

10 min - Prøveperioden er ved at 
være slut. Det foreløbige re-
sultat er rigtig godt. De får 
høje karakterer, de er reflek-
terende. Vi får gode tilbage-
meldinger fra vores censo-
rer. 

- Aulas udrulning til elever og 
forældre er udsat til efter ef-
terårsferien. Det betyder at 
Intra kører videre indtil uge 
43. Det er uvist mht. hjem-
mesiden. 

- Grundet ombygning er der 
kun plads til to årgange i ud-
skolingen. Det betyder at 7. 
klasserne bliver i hovedbyg-
ningen. Eleverne skal ar-
bejde med i, at indrette et 
ungemiljø på 1. salens nord-
fløj. 

- Planlagt indvielse 27.9. Vi 
inviterer de helt lokale by-
rådspolitikere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP skriver ud 
til 0. klasser-
nes forældre 
angående 
status på re-
novering af 
lokaler. 
 

5. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Forældrehenvendelser 
- Procesplan toiletter og 

skrald 
- Status på trafik, herunder 

skriv på flere sprog 
- Input til folder 

 

15 min - Toiletter og skrald: Spørge-
skema til eleverne. Høj grad 
af involvering af eleverne. 
Spørgsmålene til undersø-
gelsen er klar til det første 
møde efter ferien. 

- Trafik. Det lokale handi-
kapråd skal høres i fht at 

AP berører 
emnet profil-
spor i ny-
hedsbrevet. 
 
Orientering 
ang. Afkor-
tede skole-
dage 
 



  

 
 

 

flytte chikanen ved svømme-
hallen. Folder med retnings-
linjer på flere sprog. 

- IT og digital dannelse. Vi har 
lavet et ”halvt” princip. Læ-
rergruppen har nu bolden i 
fht. udfærdigelse af retnings-
linjer. 

- Præsentationsfolder. Der er 
gode input fra indskoling og 
mellemtrin. Ginie og Trine 
laver et skriv, der kan sen-
des i pressen til skolestart 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CR rykker 
udskolingen 
 
 

6. Elevernes skema 
 

10 min Elevernes skema til gennemsyn.  
Bestyrelsen får et sæt med hjem til 
gennemsyn ud fra bestyrelsens prin-
cipper om skemadannelse. Deadline 
for tilbagemeldinger i oprettet doku-
ment i Google, fredag. 
Der er fordybelsesdage på alle lige 
uger. De ulige uger er almindelig 
skema 

Alle 

7. Fra personalet  
- Hvad drøftes i øjeblikket 
- Hvad ønsker personalet 

bestyrelsen arbejder med 
 

30 min Udskolingen travlt med eksamener. 
Afslutning af skoleåret. 
Orientering angående en kommende 
to-deling af skolen frem for den nu-
værende tre-deling. Drøftelse om 
fordele og ulemper ved deling efter 
5. klasse eller efter 6. klasse. Under 
alle omstændigheder er det godt at 
ungemiljøet udvides. 

Orientering 
ud i sommer-
brevet. De 
direkte be-
rørte klasser 
modtager 
særskilt brev 

8. Drøftelse af lektieprincippet 
 

20 min Udskydes til næste møde. 
Da eleverne ikke har lektiecafe næ-
ste år, kan vi ikke forvente eleverne 
har mulighed for at lave alt deres 
hjemmearbejde i skolen. 

 

9.     

10.     

11. Evt. 
 

5 min   

12. Punkter til næste møde/næste år 
 
 
 

   

13.  
 

   

 


