
 
Skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 14. januar 2019 kl. 18.30-20.30 i personalerummet  
 

Deltagere: 
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Lene Wulff Krogsgaard, Michael 
Hee Thiil, Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni,  
Anders Vorum, Anne Lystbæk, Luca 6.B og Laura 5.A 
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt 
 
Evt. afbud: Henrik, Lene, Jeppe, Luca 
 
Dagsorden: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

 
Pkt. 1  Velkommen   
Pkt. 2 
 

Orientering: (O)  
- Elever 
- Forældre 
- Personale 
- Ledelse 

Elever 
- Tom og Anne-Marie skal med på 

elevrådsmøder 
- Elevrådet takker for alle de ting, de har fået 

igennem 
- Ønsker flere gynger – edderkoppegyngen 

ønskes repareret 
- Toiletterne er indimellem ulækre – drøftelse 

om elevrådet kan snakke med børnene på 
skolen om, hvordan alle kan hjælpe med at 
holde dem rene. 

- Vil lave en skralde-dag, fungere som 
dukseordning 

- Kold vand i bruserne i gym. Øverste gym. 
er værst. ES siger, man skal lade vandet 
løbe, til det bliver varmt. Ledelsen har taget 
det op igen. 

 
Forældre 

- Forældrehenvendelse vedr. forældres 
adfærd på p. pladserne – de overholder ikke 
kys og kør zonerne. Skolen har opfordret til 
at man overholder kys og kør tiderne mv.  
Det bliver et punkt i årsberetningen. 
Der er udsendt ekstra opfordring via intra 
om FB. 

 
Personale 

- Intet 
 
Ledelse 

- Ledelsen er i gang med MUS. Er ude at 
undervisning inden. 

- Ny koordinator er startet og kommet godt i 
gang 



- Har haft møde med ES – skolen har nogle 
ønsker om få ændringer i fht. Lokaler 

- Skolen har bedt om at få en plan på 
vedligehold af skolen 

- Vi får en pose penge ud til udearealer 
- Er med i et forskningsprojekt …… 
- Der er sendt forslag ud vedr. 

specialområdet 
- Koordinatorudvalget har arbejde med det 

nye mobilprincip. Fremad vil der være 
fokus på at mobiltelefoner ikke tager fokus 
fra det social. Derfor vil mobilerne bliver 
indsamlet og låst inde i løbet af skoledagen. 
Udmeldes fælles, når vi har løst 
”låseudfordring” i alle klasser 

 
Pkt. 3 
 

Økonomi (bilag efter sendes) (O) og (D) 
- Opgørelse 2018  

Det ser fint ud. Året 2018 afsluttes med et lille 
overskud. (ca. 0,5 %) 

Pkt. 4 
 

Princip Klassekassen (bilag) (B) 
Sidste tilretning og godkendelse 
 

Enkelt staverettelse 
Godkendt 

Pkt. 5 
 

Nyt princip om reklamer og opslag på 
skolen (D)  

Input: 
Ikke lægge for meget på intra 
Ens regler for hvad der må komme op på intra og i 
glasindgangen 
Ikke reklamesøjle for butikker 
Kulturelle tilbud 
Relevant for børn og deres forældre 
Ikke til indsamlinger  
 
Bestyrelsen vurderer, det ikke er nødvendig at lave 
et princip.  
Skolen forbeholder sig retten til at tage opslag ned, 
hvis dette vurderes. 
 

Pkt. 6 Høringssvar Udkast til ny kommunal 
børn og unge politik. (Bilag) (D)  
Høringsfrist d. 6. feb. 

Rettelse – Uddannelsespolitik 
Bestyrelsen har læst den. Ingen kommentar. – Der 
indsendes ikke høringssvar. 

Pkt. 7 
 

Formandens årsberetning (D) 
 Input til Tom, aftaler om udfærdigelse. 

Tom er i fuld gang med at få styr på årsberetningen. 
Hvis Tom får brug for hjælp, sender han besked ud 
på intra. 
 
Årsberetningen præsenteres for forældre inden 
bestyrelsesmødet – D. 20. marts 2019 kl.18.00 
 

Pkt. 8 
 

Personalesituation (O) Orientering givet. 

Pkt. 9 Feriekalender (ekstra punkt) 
 

Godkendes som de er – der indsendes ikke 
ændringsforslag 

Pkt. 10 
 

Punkter og aftaler frem til næste møde 
- Forældretilfredshedsundersøgelse. 

Efterbehandling 

  



- Budget 2019 
 

 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning  Husk evt. afbud via intra 
 
 


