
Skolebestyrelsesmøde  
 

Mandag den 25.09.2017 kl. 18.30-21.00  
 

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,  

Elever? 
 

Evt. afbud: Astrid, Ole, Mia, Anne og eleverne 
 
Referat: 
Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 

 

Pkt. 1  
 

Velkommen 
 

Referat undeskrives 

Pkt. 2 
 

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

Elever 
- Ikke tilstede 

 
Forældre 

- Har haft oplevelsen af, at forældre ikke får læst 
div. informationer. Evt. skal bestyrelsen/skolen 
sende direkte til mailboks i intra i stedet for på 
opslagstavlen 

- Ønsker mere kommunikation mellem lærere og 
forældre i fht. tiltag i klasser mv. Skal huske at 
sætte info på intra i længere perioder. 
 

Personale 
-  Intet nyt 

 
Ledelse 

- LapLand – får præsentation fra de andre skoler 
på fredag. Haft et godt møde med elever og 
bestyrelse 

- ”Anti-mobbedag”. Hele skolen laver en anti-
mobbedag – opstart på at forny vores anti-
mobbe-strategi. Muligt at Mob Squad fra Red 
Barnet inddrages.  

- Affaldssortering – er i fuld gang med at få dette 
sat i værk på hele skolen. Ønsket opstart den 1. 
nov. 

- (Elev) Trivsel og fravær – haft et 
personalemøde med disse to temaer. På mødet 
startede arbejdet med handleplaner. 

- Der er adgang til Trivselsmålinger på 



www.uddannelsesstatistik.dk 
 

- Frugtordning. Et gratis tilbud, som vi valgte at 
tage imod. Finansieret af EU-midler. Det tager 
for lang tid at få pengene hjem. Vi har endnu 
ikke fået refunderet penge som lovet, og da vi 
pt har 150.000 kr. ude, har vi valgt at opsige 
aftalen med virkning fra uge 43. 
 

Pkt. 3 Økonomi (O) (bilag) 
-  Notat vedr. budget 

2018-21 
 

Bestyrelsen har bakket op om det skriv, der er 
udarbejdet i det fælles skolebestyrelsesnetværk 

Pkt. 4 
 

Princip for kørsel med 
elever (D) (B) (bilag) 

- Revideres ift. 
forældrekørsel 

Anne-Marie orienterer om planlægningen af hytteturen 
for 3.årg og samkørsel. Skolen fik dårlig vejledning fra 
kommunens jurister i fht.,at skolen ikke måtte 
organisere samkørslen. Dette ændrede juristerne dog 
senere til, at vi godt må organisere det. 
Skolebestyrelsen vægter, at eleverne kan komme på 
lejr, hyttetur og udflugter ud af huset og støtter op om, 
at der arrangeres samkørsel. 
Til næste år meldes ud, at skolen står for planlægning 
af samkørsel ved afhentning af børnene på lejren 
(3.årg). Dette meldes ud i god tid. 
Hvis der er elever, der ikke er aftalt samkørsel for, er 
skolen ansvarlig for at disse kommer hjem. 
Er der elever, der ikke kan komme direkte hjem efter 
lejren, kan de passes i SFO. 
 
I princippet for kørsels med elever tilføjes: 
…med offentlige transportmidler eller via samkørsel 

AC laver udkast til formulering, og princippet sættes 
på dagsorden igen på næste møde. 
 

Pkt. 5 
 

Rengøring (D) (bilag) 
- Brev til politikere  

Fakta – her er meget mere beskidt end nogensinde. 
Skolebestyrelsen arbejder videre med brev til 
forvaltningen vedr. manglende rengøring. Dorte sender 
til AC 
 

Pkt. 6 
 

Trafik og parkering (O) (D) 
(bilag) 

- Besøg hos det politiske 
udvalg 

- Trafikpolitik – Input til 
justeringer 

Dorte, Astrid og Anne-Marie var til møde med Frank 
Nørregaard på Laksetorvet. 
Billeddokumentation og forældreundersøgelse blev 
afleveret. Vores bekymringer vil blive tage med i de 
økonomiske prioriteringer. 
Trafikpolitikken – der skal laves et par små-
justeringer. 



Vi vil gerne have suppleret med kort over sikker gå-
/cykelskolevej. Hertil skal hentes hjælp på 
forvaltningen.  
 
Vi har henvendt os til forvaltningen vedr. vores nye 
handicapparkering – Den er for lille 
 

Pkt. 7 
 

Forældre i Spil 
- Om studietur 
- Hvad tog vi med hjem, 

tanker om brug på 
Kristrup Skole 

Henrik og Kås laver oplæg om temaet. 
 

Pkt. 8 
 

Princip om klassekasse 
(bilag) 

- Præsenteres – tages op 
på næste møde. 

Princippet er drøftet 
Princippet overvejes til næste møde 

Pkt. 9 
 

Evt.  Henvendelser fra Byrådet: 
- Mobilpolitik 
- Om der er køleskabe til alle børn  
- Årsberetningen 

 
Punktet ”Test” udskydes lidt – vejlederne fra de 3 
skoler har haft møde – de vil gerne komme og fortælle 
noget om test, når de er klar 
 

Pkt. 10 
 

Tak for i aften 
Næste møde: torsdag den 26. 
oktober 
 

Drøfte om der skal være kontaktpersoner i 
klasserne/årgangene fra bestyrelsen  

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


