
Skolebestyrelsesmøde-referat 
Tid og sted: 24.09.2018 kl. 17:30 - 19:30 - Personalerummet 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Afbud: Nina 

Mødeleder: Jacob 
Referent: Torben 
Forberedelse til mødet:  
Torben har lavet en opdeling af principper og hvem der skal læse hvad 
(Husk at vi alle skal læse om lejrskole (s. 22) til næste møde :-) 
s.    3-8: Torben,  
s.  9-13:  Berit 
s. 14-19: Jacob 
s. 20-24: Marianne 
s. 25-29: Nina

Pkt: Emne: Mål: Referat:

0
Velkomst/rammesætning af 
mødet

Valg af referent
Torben valgt til referent 
. 

1. 

Meddelelser 
• Skolen 
• SFO     

Praktiske 
oplysninger om 
skolens hverdag: 

Rasmus informerede: 
- Der er en enkelt langtidssygemelding 
– foreløbig ind til efterårsferien – vikar 
udefra – Henning (lærer-uddannet) , 
som dækker undervisning især i 2. og 
3. klasse. Nina er i den forbindelse 
rykket fra 2. klasse til 3. klasse for at 
dække nogle af timerne her – foreløbig 
indtil efterårsferien. 
- Skolens økonomi ser ud til at vi får  
budgettet til at gå i 0, hvilket er lidt 
lavere end normalt, men stadig 
acceptabelt.

2.

Evaluering af aftenen med 
“Introduktion til 
bestyrelsesarbejdet” 

Evaluering af 
aftenen d. 
10.09.2018 
Hvad tager vi med 
videre?

En god aften med god information 
omkring skolebestyrelsesarbejde. Stort 
fremmøde fra vores udvalg, hvor 
næsten alle deltog. Gode snakke om 
principper, som vi arbejder videre med.



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Principper

Service eftersyn af 
principperne 
Inddeling og 
prioritering af 
indsatsen i 
indeværende skoleår

Vi prioriterer at starte med at udarbejde 
visioner, værdier og værdigrundlag og 
derefter lade dem styre principperne. 
Jacob, Torben og Rasmus er 
ansvarlige for et udarbejde et oplæg til 
næste møde.  
Nogle principper vil blive gennemgået 
og tilrettet ved personalemøde i forhold 
til nuværende praksis.

4. Lejrskole

Beslutning ift. 
princippet om 
lejrskole 

Det blev diskuteret om der skulle 
ændres på lejrskolen, da den er blevet 
dyrere pga at lærerne og 
pædagogernes takster er steget. 
Bestyrelsen ønsker at lejrskolen i 
starten af 4. klasse skal bibeholdes i 
nuværende form.

5. Den varierede skoledag

Tilbagemelding på 
forældrenes 
oplevelse af “den 
varierede skoledag”

Forældrerepræsentanterne er 
umiddelbart tilfredse med den 
varierede skoledag med andelen af 
fysisk bevægelse 

6. Kontaktforældrerådet

Fastsættelse af dato 
og indhold til 
kontaktforældrerådet 

Skolebestyrelsesmøde fra kl. 
17.30-19.00. Møde med 
kontaktforældre fra kl. 19.00-21.00.  
Indhold arbejdes der videre med på 
næste skolebestyrelsesmøde.  

7. Årshjul
Opdatering af 
årshjulet

Punktet skubbes til næste gang.

8. Fotografering af SKB

Skolebestyrelsen 
fotograferes, til 
hjemmesiden/
opslagstavlen

Der er foreløbig taget billeder af 
forældrerepræsentanterne (mangler 
kun Nina) som Rasmus sørger for 
bliver hængt op, så man kan se hvem 
der er med i skolebestyrelsen. 

9. Evt.
Informatio
n

5 min

10. Punkter til næste møde 3 min

11. Tak for i dag


