
Skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 7. juni kl. 18.30-21.00  

i personalerummet  
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, Anne Lystbæk, Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard,  

Caroline 6.C og Malte 6.A 
 

Afbud: Anders, Malte, Henrik 
 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  Velkommen  

Pkt. 2 
 

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

Elever 
Der er elevrådsmøde på fredag 
Der skal sættes koste op ved ramperne til at feje 
sand 
 
Forældre 
Orientering om utilfredshed fra nogle forældre 
omkring konsekvens i fht. tyveri 
 
Personaler 
Intet 
 
Ledelse 

- Orientering om episode på legepladsen 
med en mand der henvendte sig til en pige 

- Fagkonferencer – Anne-Marie og Henrik 
deltager i disse på alle årgange med fokus 
på det faglige og trivsel 

- Toiletprojekt – 4. årgang er taget ud til 
dette projekt 

- Udearealer LapLand skal være med til at 
kigge på skolens udearealer – 8 skoler er 
tilknyttet 

- Skoleårets planlægning. Skemaerne er 
under vejs. De kommer ud til eleverne 
ugen inden sommerferien. 

- Loppemarked i SFO og hvor skolen også 
solgte ud. Stor opbakning 

- Der har været ubudne gæster på skolen i 
weekenden og vi har haft cykeltyverier 

- Tilgang af elever til flere årgange 
- Opstartsmøde med elever der skal starte op 

i Flexen 



- Er ved at undersøge tilbud om førstehjælp 
til personalet 

 

Pkt. 3  
 
 

Dialogmøde 
- Opsamling og evaluering 

Det var ikke et dialogmøde – ikke mulighed for 
spørgsmål  
Virkede som et politisk bestilt oplæg 
 

Pkt. 4 
 

Sydbyløbet 
- Evaluering 

Anbefale at sende de hurtigste løbere afsted først 
Lave en gå-rute et andet sted en løbe ruten 
Lave pladsen til en større festplads 
Medaljeoverrækkelsen i gang tidligere 
Præmier til andet end den hurtigste (sjoveste 
løbetøj…) 
 

Pkt. 5 
 

Evaluering af skoleåret 16-17 og 
blik frem mod næste skoleår. 

- I SB og generelt på skolen 
- Ønsker til det nye års møder 

og årshjulet 

SB 
Vi kom i mål med visionen 
Blevet bedre til at gå konstruktivt til opgaverne 
Godt samarbejde i SB 
 
Godt at få snakken om hvordan vi gør i fht. valg til 
skolebestyrelsen – halvdelen skiftes hver 2.år 
eller…  
Overveje i fht. valg om der skal være en fast plads 
til en forældre fra specialen.  
Evt. den fra personalet der er valgt, får opgaven 
Elevråd 
 
Skolen generelt 
Der er mere ro på rundt omkring 
Vi er ved at være klar til at sætte fuld fokus på 
hvilken skole skal KRI være i fremtiden. Ikke kun 
drifte 
De seancer mellem SB og personalet har været 
positive 
 

Pkt. 6 
 

Evt.  Samtaler til barselsvikariater fredag d.11/8 (uge 
32) – meld tilbage til Anne-Marie hvem der 
deltager 
 
Egenbetaling er en konsekvens af de stramme 
budgetter. SB siger det er ok at tage et beløb til 
dækning af arrangementer herunder skolefest 
 
Kørsel med elever – forældre der henter og bringer 
til arrangementer – er alternativet for at vi fortsat 
kan lave ture ud af huset så budgettet ikke går til 
transport 
 



 

Pkt. 7 Næste møde:  
Efter sommerferien – Der udsendes et 
udkast med datoer der er afstemt skolens 
øvrige møder – rullende dag kl. 18.30-21.00 

Fremtidige punkter (se årshjul) 

- Toiletter 
- Valgprocedure for næste 

skolebestyrelsesvalg 
- Opfølgning på aftalemål 
- Brug af test og prøver – m indlæg fra vores 

vejledere. 
- Brug af trivselsmåling 
- Inklusionsstrategi 
- Hvordan bruger vi test på KRI – oplæg 
- Hvordan vil vi tegne skolen fremadrettet 
- PLF 
- Egenbetaling ved arrangementer – 

udarbejde princip 
- Kørsel med elever 

 

 

Pkt. 8 
 

Lidt mad og hygge  
Afslutning på året 

 

 Høringssvar  Hvor er den langsigtede plan – børnene bliver 
voksne, så hvilken plan i fht øk ligger der til det, 
der spares her og nu men hvad på langt sigt 
 
Der står det skal være ud fra børnene 
 
Skolesammenlægningen har gjort, at der er flere 
visiterede 
 
Mangler tanker om specialklasserne – f.eks. antal 
børn i disse klasser 
 
Hvilken rolle kunne familieafdelingen spille – der 
visiteres elever, grundet familiemæssige 
udfordringer 
 
Sætte spørgsmål i fht. til delingen til 
privatskolerne samt udgiften til hvis en elev 
visiteres til specialklasse – her får distriktsskolen 
udgiften 
 
Astrid og Mia skriver et udkast til høringssvar 
 

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


