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Referat fra SKB – møde d. 20. august 2018. 

 

Pkt. 0: 

Referent går på omgang. Det skrives på dagsorden fra gang til gang. 

ordstyrer: Jacob 

Pkt. 1: 

Rasmus præsentere skolebestyrelsens arbejde. 

2 områder der er skolebestyrelsens primære arbejde: 

-SKB skal føre tilsyn med skolens arbejde. Dog ikke personalesager og elevsager. 

-SKB skal fastsætte principper for skolens virksomhed. Se Rasmus' PowerPoint. 

principperne ligger på skolens hjemmeside. Det anbefales at disse kigges igennem inden næste 
møde. Principperne skal prioriteres så vi kan komme igennem dem i løbet af 2 år. 

D. 10.9.18 er der introduktion til bestyrelsesarbejdet i Hornsyld Idrætscenter 18.30-21.30. 

Pkt. 2: 

Årshjulet gennemgået. 

Fælles forældremøde for hele skolen-formen skal drøftes. Tankerne indtil videre er, at der skal 
holdes fælles forældremøde i april - gerne med foredragsholder. Hvert 2. år valg efterfølgende. 

Vi skal have fokus på gode kontaktforældremøder, så man oplever at blive brugt. 
Kontaktforældremødet ligges d. 26.11.18 19-21. 

Ang. principperne: Torben deler alle principperne ud mellem forældrerepræsentanterne, så man 
fremlægger dem løbende. Ved næste møde gennemgås princippet for lejrskole og de andre 
principper prioriteres. 

Pkt. 3: 

Personalet har lang mødedag om mandagen.  

Fagdagene fortsætter. Umiddelbart stor tilfredshed med denne konstellation fra både 
medarbejdere, elever og forældre. 

Camilla er blevet ansat og er startet godt op. 
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Henning er startet op i vikariat. 

 

 

Skolemøbler: Der er kommet nye/lettere brugte stole + enkelte borde, så 0., 4., 5., og 6. klasse har 
nye skolemøbler. De resterende skal også skiftes på sigt. 

Der er fokus på at styrke børnenes styrke i lænd og ryg - både ved træning og særlige puder/stole. 

Indvielse af skolegård: Vi er meget tæt på mål og vi er formentlig færdig i løbet af denne uge. Det 
ser rigtig godt ud. Indvielse af skolegården d. 31.8.18 kl. 14.00-15.30. Borgmesteren kommer og 
klipper snoren. Indbydelser er på vej ud. 

Pkt. 4: 

Der informeres om samarbejdet med Lindved Skole. Det er politisk besluttet, at Lindved Skole er 
Uldum skoles overbygningsskole. Der er brobygning i 4-6. klasse. Der er ligeledes møde for 
forældrene inden beslutningen skal træffes. Samarbejdet bliver bedre og bedre, og mere og mere 
formaliseret.  

Pkt. 5: 

Rasmus viser hvad den nye overenskomst betyder for udgifterne i forbindelse med 
koloni/lejrskole. Det drøftes overordnet, hvilke konsekvenser det har økonomisk, og hvad det 
betyder for børnene, men det tages med igen på næste møde. 

Pkt. 6: 

Der er tidligere brugt meget tid på at drøfte skolefesten til SKB møderne. 

Derfor foreslås at der nedsættes et udvalg, som udarbejder et koncept for skolefesten, som 
fremlægges for den øvrige skolebestyrelse.  

Udvalget bestående af: Rasmus, Randi, Berit og Marianne. Materialet skal være klar til SKB mødet 
d. 22.10.18. 

Evt.:  

-Arbejdsaftener i foråret 2019 - dette tages op til kontaktforældremødet. Evt. som alternativ til 
markedsdagen. 

-Jacob udarbejder en gruppe i Google Docs.  
 
 

Referent: Marianne 


