
Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 4. december 2018 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 
 
Afbud: Astrid, Jeppe, Anne, Luca, Laura, Henrik 
 
Dagsorden/Referat: 
 

Pkt. Dagsordenspunkter: Referat: 
Pkt. 1  Velkommen  
Pkt. 2 
 

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

Elever 
- Intet 

 
Forældre 

- Tom og Anne-Marie finder dato til deltagelse i 
elevrådsmøder 

- Koldt vand i badet i idræt – tages med til 
Ejendomsservice 

 
Personale 

- Alle årgange har haft en aften med konsulent 
Helle Overballe. Fokus ”Skolen for alle” og 
vores arbejdet med børnene, inklusion, 
konfliktløsning og det gode fællesskab. Rigtig 
gode forløb. 

- God klippedag 
 
Ledelse 

- Ny koordinator ansat til kompetencecentret 
- Præsentationsfilm om skolen. Kommer ud i 

næste uge på hjemmesiden. 
- Skoleindskrivning lige nu – 3 klasser til 0. 

årgang. 
- Er til netværksmøde i børnehaverne for de børn 

der har specielle behov – så vi er godt klædt på 
inden skolestart 

- D. 17/12 er der forældrekaffe i SFO med 
indvielse af nye kælderlokaler 

 
Pkt. 3 
 

Opstart på skolerådet (Lene) (O og 
D) 

Mødes 4 gange årligt 
Skolerådet kan fx lave fælles høringssvar, hvis noget er 
fælles for alle skoler 
Bruges også til at politikere kan få hurtig tilbagemelding 
på en ide, et evt. tiltag 
Dagsordener kommer ud inden møderne så punkterne 
kan drøftes på egen skole (skolebestyrelse) 



Næste møde i marts, men det blev ønsket, det skulle 
være tidligere 
 

Pkt. 4 
 

Forældretilfredshedsundersøgelsen. 
(D) 
Hvordan kan bestyrelsen bakke op, så 
vi får flere besvarelse. 
Kan elevrådene bidrage? 
 

Vi er pt. på 47,4% - rykket 20 % hen over weekenden 
Vi satser på at komme over 50% 
 
Vi rykker ikke yderligere. 

Pkt. 5 
 

Princip Klassekassen (bilag) (D) 
Eksisterende princip og regler for 
oprettelse af klassekasser drøftes. Evt. 
revideres. 
 

Skal tilføje – alle børn skal have mulighed for at deltage 
i arrangementer betalt af klassekassen – står i loven 
Fastholde eksemplerne under princippet 
 
Princippet sendes ud igen med rettelser. Tages på mødet 
næste gang. 
 

Pkt. 6 
 

Høringssvar 10. klasses 
specialtilbud  
(Bilag) (D og evt. høringssvar) 
 

Michael og Johan laver et udkast, rundsendes senest den 
17. dec. 

Pkt. 
 

Formandens årsberetning 
- 4 temaer udvælges 
- Skribenter udpeges 

 

Tom laver en video – skal offentliggøres til februar 
Hertil ønsker han input til de gode historier. Send 
skrivelser til Tom og gerne med ide til, hvor der kan 
filmes 
 
Eksempler 

- Skolen for alle – tema fra dialogmødet. Forløb 
med Helle Overballe (ledelsen laver oplæg) 

- Ombygning af kælder 
- Trafik. Kys og kør 
- Præsentation af SB 
- Åbent hus  
- Frikvarters skak/skak i skolen 
- Kor i samarbejde med kirkekoret 
- Dygtige elever dygtigere 
- IT-projekt på 5. årgang 
- Læse-lege-skolepatruljer 
- Stor og lille elevråd 

 
Skrivelserne skal Tom have senest mandag d. 14/1-19 
 

Pkt. 8 
 

Børnenes kontor (B) (Bilag) 
- Henvendelse om vi vil slå op. 

 

Vi hænger ikke noget op, før der er udarbejdet et princip 
for dette. 
 

Pkt. 9 Evt. 
 

Tom informerer om input i fht. Muligheden for at søge 
midler/fonde til større projekter, som tidligere har været 
drøftet i SB 
 

Pkt. 10 
 

Punkter og aftaler frem til næste 
møde 

- Januar: høring ny kommunal 
uddannelsespolitik 

Punktet ”Opslag udefra – principper for dette” sættes på 
næste møde 

 



 
 
Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning   
 


