
 

  
  

 

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 22.10.19 
Tidspunkt: 17.00 
Mødeleder: Thomas 
 

Deltagere: AP, CR, HH, LM, HO, Trine, Genie, Thomas, Maria, 
Jesper, Michael, elevrådsrepræsentanter: Isaak og Andreas 
 
Fraværende: Thomas 

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) 
incl prioritering af punkter på 
dagsorden 
 

5 min   

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

15 min Anmodning om et samarbejde med 
skolen om ”Plant et træ” for at sætte 
fokus på klimaforandringerneTræet 
sendes til skolen. Vi skal selv plante 
det. Træet kan eventuelt plantes i 
bevægelsesparken. 
Vi har deltaget i et digitalt dannel-
sesprojekt. Det handler om at de 
store elever underviser de mindre 
om digital adfærd. Elever, der ikke er 
medlem af elevrådet , har mulighed 
for at melde sig. 
Der er ved at blive arrangeret en gal-
lafest for udskolingseleverne. 
Det lille elevråd holder halloweenfest 
i morgen. 

HH følger op 
på elevråds-
referatet fra 
det lille elev-
råd tilgår 
skolebesty-
relsen 

3. Godkendelse af lektieprincippet  
Udsendt før mødet 

20 min Med små rettelser, godkendes lek-
tieprincippet. 

AP sørger for 
at det læg-
ges på hjem-
mesiden 

4. Fra ledelsen 
- Kort nyt 
 

20 min Bestyrelsen indledte mødet med en 
rundvisning i de nye lokaler(mad-
kundskab, håndværk & design samt 
SFO2) 
Overgangen til Aula. Dette her med-
ført fire henvendelser fra forældre. 
Guidelines, på flere sprog, er ud-
sendt tidligere til forældre. Der er lidt 
”børnesygdomme” i starten. 

AP skriver ud 
på Aula fre-
dag 

5. Spisning 
   

30 min   

6. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Forældrehenvendelser 
- Status på indsatser, samt 

proces for efteråret 
- toiletter og skrald 
- trafik/skolepatrulje 
- kommunikation/branding 
- Digital dannelse 
- Idræt og bad 

 

60 min -Henvendelse angående klassear-
rangementer på skolen uden medar-
bejdere. 
Borgen og 2. klasse SFO(tandlæ-
gen) er muligt at låne til klassearran-
gementer. Kælderlokalerne i udsko-
lingen til overnatning. 
-Toiletter/skrald: Det digitale spørge-
skema er tilrettet efter sidste mødes 
kommentarer. Spørgeskemaet be-

AP udarbej-
der retnings-
linjer for ud-
lån. 
 
 
 
Ledelsen 
sender spør-
geskemaet 
ud 
 



 

  
  

 

 
 

svares af 2. klasserne og op. Ske-
maet gennemgås af læreren inden 
besvarelse. 
I 0. og 1. klasse besvares spørgs-
målene på klassen. 
-Trafik og skolepatrulje: Park & vej 
er afventende i deres svar. 
- Omdeling af folder i kirken og 
sundhedsplejersken. 
- CR orienterede om status på arbej-
det med teknologi og digital dan-
nelse på skolen. 
Drøftelse om der er behov for et 
princip om digital dannelse 
-Michael fremlagde forslag til princip. 
Punkt til næste møde. Elevrådet ta-
ger det med som drøftelse på deres 
næste møde. Elevrådet bidrager 
dermed til princippet. 

 
 
 
 
Thomas/HH 
 
 
 
 
 
 
Elevrådet 

7.     

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

bestyrelsen arbejder med 
 

10 min Intet nyt  

9. Åbent Hus 27.11.19 
- Deltagelse af forældrere-

præsentanter 
- Årets tema 

 Skolebestyrelsen er at finde i perso-
nalerummet til åbent hus. 
Skolebestyrelsen deltager ikke i ind-
skrivningsmødet. 
Bestyrelsen bedes svare på udsendt 
Doodle angående arbejdslørdag. 

 

10. Evt 5 min Intet  

11.     

12. Punkter til næste møde 
 

5 min Princip for digital dannelse? 
Princip for idræt og bad 
Ind- og udmeldinger 

 

13.  
 

   

 


