
Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 27. maj 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 

 

Afbud: Luca 

 

Dagsorden/referat: 

Pkt. 

 

Emne: Referat: 

 

Pkt. 1  

 

Orientering: (O) – (tilbage på skolen) 

- Elever 

- Forældre 

- Personale 

- Ledelse 

Elever 

- Elevrådet har haft stor indflydelse på 

udearealer (gynger og ramper). Alle 

repræsentanter var med til præsentationen fra 

udbyderne. Herefter er det sendt til 

afstemning i klasserne.  

De tilbud der vinder, offentliggøres på 

fredag.  

 

Forældre 

- Skolerådsmøde – Lenes ”stol” skal besættes, 

eftersom hun stopper i SB.  

Jeppe tager ”stolen”, Nanna bliver suppleant. 

Lene sørger for Jeppes mailadresse gives 

videre 

 

Personale 

- Intet nyt 

 

Ledelse 

- Klassedannelsesdag for kommende 0. årgang 

afholdes lige om lidt 

- Forældremøde for kommende 0. den 6. juni 

- Loppemarked i SFO d.d. 

- Nye møbler til 2 børnehaveklasser  

- Anne-Marie var på Match Point konference i 

sidste uge bl.a. som oplægsholder om faglig 

ledelse 

- En af vores lærere er inviteret med til 

Folkemødet på Bornholm. 

- Stigende elevtal i de klasser, der sidste år var 

under grænsen for 4 klasser. Det er de ikke 

længere. 

 

Pkt. 2 

 
Evaluering af Sydbyløbet (D) Tilbagemeldinger: 

En god dag 

Godt med musik på pladsen 

Flere til at klappe, da der var flere på pladsen 



Mere, tydeligere og tidligere udmelding i fht. dato og 

program 

Succes 

Godt med Bamseruten 

Melde tydeligere ud, at der er mødepligt 

Sende ud til diverse lokale klubber, at de er 

velkommen til at deltage, da børnene har mødepligt. 

Personalet i klasserne skal tale arrangementet op og 

hylder det dagen efter. 

Evt. en fra klassens team sørger for at samle eleverne 

på pladsen eller forældrerådet 

Løbevenner – store elever løbe med de små 

 

Næste års løb er den 14.maj 2020-  husk der er 

mødepligt for eleverne 

 

Pkt. 3 

 
Udearealer (O) 

- Udearealer på skolen 

- Kolonihaven 

Proces omkr. udearealerne er i fuld gang og besluttes 

på fredag 

 

Der er sendt forespørgsel ud til 2 håndværksfirmaer 

om tilbud til kolonihaven. 

 

Er i gang med at få lavet diverse på legepladsen – fx 

faldunderlag under svævebanen. 

 

Nye gynger og ramper forventes opført lige efter 

sommerferien. 

 

Pkt. 4 

 
Overordnet budget 2019 til 

godkendelse (B) 
(bilag medbringes til mødet) 

 

Budgettet er gennemgået 

Budgettet er godkendt 

 

  

Pkt. 5 

 
AULA  Anders introducerer AULA, med de fordele der 

bliver og de ting der fortsat arbejdes på 

 

Der arbejdes på at lave en fælles anvendelsesstrategi 

med Søndermarken og Tirsdalen. Kommunen laver 

en fælles kommunikationsstrategi. 

 

Skolens ”AULA-folk” underviser lærerne/ 

pædagogerne i at give et oplæg på de første 

forældremøder.  

Vigtigt at personalet bliver ”foregangsmænd” 

 

Punkt til første skolebestyrelsesmøde efter ferien – 

hvordan går det med AULA. 

 

Vigtigt, at vi får AULA fra og med den 1. august. Vi 

skal også lære systemet at kende undervejs. 

 

Pkt. 6 

 
Kommende skole år (O) Skemalægning i næste uge 

Udmelding til forældre i uge 26 



- Så langt er vi nu med 

planlægningen på skolen. 

- Fordeling af SB-repræsentanter 

til årgangene første 

forældremøder 

- Datoer for næste års SB-møder 

- Suppleant træder ind efter 

sommerferien. 

Der bliver en del hold-timer i kommende skoleår 

 

SB-repræsentanter til forældremøderne: 

0. – Nanna 

1. – Jeppe 

2. – Johan 

3. – Astrid 

4. – Tom 

5. – Tom 

6. – Astrid 

Specialen - Michael 

 

Skolebestyrelsesmøder næste skoleår kl. 18.30-20.30: 

D. 14/8-19 

D. 16/9-19 

D. 22/10-19 

D. 20/11-19 

D. 15/1-20 

D. 18/2-20 

D. 16/3-20 

D. 30/4-20 

D. 10/6-20 

 

Claus Kildahl (suppleant) træder ind i stedet for Lene 

fra næste skoleår 

 

Pkt. 7 

 
Forældretilfredshedsundersøgelse (D) 

- Forslag til handleplan skole-

hjem-samarbejde. 

Handlingsplanen er gennemgået 

Der arbejdes videre med den 

 

Hvordan evaluerer vi, om tiltagene har hjulpet? 

Punkt til næste møde 

 

Pkt. 8 

 
Trafik 

- Sikkerhed i rundkørsel 

Skolebestyrelsen kontakter kommunen i fht. 

afmærkning i rundkørslen. Lige nu fungerer det ikke 

– ikke tydeligt om man må gå eller skal vente 

 

Astrid (og Tom) laver forespørgsel – Og spørger ind 

til krydset på Clausholmvej i samme omgang 

 

Pkt. 9 

 
Evaluering af året der gik 

 

Er kommet godt i gang i den nye SB 

God stemning 

Positiv åbenhed 

God og konstruktive møder 

Godt styret af Tom 

 

Tak til Lene for mange år i bestyrelsen! 

 

Pkt. 10 

 

 

Punkter til kommende møde: 

- Deltagelse i P-møde vedr. skole-

hjemsamarbejdet 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen: 

Hvordan evaluerer vi, om tiltagene har hjulpet? 

 



 

 

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

Eleverne deltager fra kl. 18.30-19.35 


