
Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 7. februar kl. 18.30-21.00  

i mødelokale 3  
Deltagere: 

Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Dorte Overgaard van den Hoorn, Lene Wulff Krogsgaard, Mette Laustsen, Mia 
Degn Frandsen, Ole Gottliebsen Puggaard, Tom Svane Livoni,  

Anders Vorum, Steen Hansen, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  
Caroline 6.C og Malte 6.A 
 

Afbud: Henrik, Caroline, Malte, Mia 
 
Referat: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  
 

Velkommen 
Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

Pkt. 2 
 

Evaluering af åbent hus 
arrangement og 
”skolebestyrelsens årsberetning” 
(D) 

Super godt arrangement. Mange gæster. Super 
med pizza. 
Flere læste årsberetningen, der var lagt på bordene 
i fællesrummet. 

Pkt. 3  
 

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

Elever 
- Intet. 

Forældre 
- Møde for forældrebestyrelsen vedr. 

budget. Ikke et fantastisk møde. 
Personale 

- Intet. 
Ledelse 

- På kursus i Nationale test. Matematik- og 
læsevejleder, Faglærere og 2 fra ledelsen 
deltager. Formål at opkvalificere 
efterbehandlingen af testene. 

- Gang i trivselsmålingen på alle årgange.  
- Sydbyløb og skolefesten er i gang med 

planlægningen.  
- Biblioteket i kælderen er der på 

dispensation på 2.år. Der arbejdes på ny 
ordningen. 

- Vores mand fra ejendomsservice er på 
skole i 4 måneder. Vi mangler ”service”. 

- Der har været overleveringer fra 
børnehaverne til Førskolen. 

- Orientering vedr. buskort. Der er kommet 
ny ordning. Overveje tanken om de 
klasser, hvor mange har buskort, skal 
have færre midler. Fordeling af 
”busmidler” drøftes med personalet. 



 
Pkt. 4  
 
 

Økonomi (O) og (D) (bilag følger) 
- Afslutning 2016  
- Budget 2017 

(undervisningsmiddel- 
kontoen foreløbig) 

Anne-Marie orienterer om det afsluttende budget 
fra 2016. Vi har samlet forbrugt 101%.  
Det er ret godt gået i fht. vi har haft en merudgift 
på 950.000 kr. til ny legeplads. 
 
Anne-Marie orienterer om 1.udkast til 
undervisningsmiddelkontoen. 
 
Søgning ved fonde er drøftet. Lene tjekker op på, 
om vi kan få hjælp fra forvaltningen. Ideer til 
projekter kunne være it og bevægelse 
 

Pkt. 5 
 

Udarbejdelse af princip for 
Åben Skole 

(bilag PP fra oplæg ved Birte 
B Mogensen) 

- Organisering af en 
forældrebank 

- Skal vi have en 
Forældreforening? 

Input til princip er drøftet: 
- Alle børn får mulighed for at komme ud 
- Gerne i alle fag. 
- Det skal rumme det, vi i forvejen gør. 

(Der laves et idekatalog) 
- Retningslinje om det må koste noget 
- Hænge sammen med målene for fagene 
- Kan inddrage forældrene som ressource 
- Indarbejde Åben skole i årsplanen 

 
Astrid og Tom udarbejder et forslag 
 
Forældrebank 
Ledelsen tager det på koordinatormødet for at 
høre interessen for det og brugen af den. 
Tages på igen. 
 
Forældreforening 
Drøftes igen. 
 

Pkt. 6 
 

Læringsplatform (O) 
Orientering om skift Fra Educa til 
Min Uddannelse. 
(AV og SH) 

Anders og Steen orienterer om planformen  
Min Uddannelse 

Pkt. 7 
 

Evaluering af den kortere 
skoledag for mellemtrinnet. (D) og 
(B) 

- Evt. forberedelse af. ny 
ansøgning (skal ind i april) 

Forvaltningen laver en spørgeskemaundersøgelse 
vedr. kortere skoledag blandt eleverne på 6. 
årgang. 
 
Bestyrelsen ønsker, at der bliver søgt om at få 
kortere skoledag igen på Mellemtrinnet. 
Personale og ledelsen støtter op om den 
beslutning. 
 

Pkt. 8 
 

Anti-mobbestrategi Punktet udsættes. 



- Evaluering af den 
eksisterende (bilag)  

- Tilretning eller erstatning 
- Inddragelse af eleverne i 

udarbejdelse af en ny. 
 

Pkt. 9 
 

Trafik 
Status og aftale om møde med AB 

Dorte foreslår Anders Buhl datoer til at cykle 
med i skole. 
 

Pkt. 10 Evt.  Astrid og Tom afbud til næste møde. 
 
Tom spørger ind til skolens deltagelse i Oust 
Mølle Rock. Bestyrelsen opfordrer til, vi 
deltager. 
 
Skolen vil gerne invitere Skolebestyrelsen med 
d. 21.marts 17.00-19.00 til mødet ”Skolen for 
alle”. 
Tilmelding til AC. 
Lene, Tom og Astrid kommer 

Pkt. 11 Næste møde:  
Ordinært møde den 8. marts. 
Fremtidige punkter (se årshjul) 

- Anti-mobbe-strategi  
- Specialklasser 
- Toiletter 
- Evaluering af frugtordning 
- Evaluering af ”den kortere skoledag” 
- Valgprocedure for næste 

skolebestyrelsesvalg 
- Planlægning af skoleåret 2017-18 
- Skolen for alle 
- Opfølgning på aftalemål 

 

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


