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Referat fra skolebestyrelsesmødet tirsdag d. 28. januar 2020 
 
Afbud: Lonni, Gitte K, Tina,  
 

1. Sang 

 

2. Nyt fra alle rundt om bordet 

Formanden – høring på lokalplanen i forhold til sognegårdsgrunden. Vi har ikke sendt noget svar 

ind. 

Personalet – hele personalet har været på førstehjælpskursus 

 Skole-hjemsamtalerne er i gang 

Eleverne - indeklima i klasserne er dårligt, det er for varmt og andre gange for koldt. Nogle klager 

over ondt i hovedet. 

Kahoot quiz i december var godt – elevrådet stod for quizzen, der foregik på mellemtorvet. 

Mobiltelefonerne kan nogle gange være svære at få låst ud – den tager medarbejderne med tilbage 

til personalet. Nogle gange handler det om at nogle elever har svært ved at vente til de egentlig må 

gå. 

Skoleleder 

- Ny SFO-lokaler er taget i brug. Det er blevet rigtig godt. Torsdag d. 30. januar holder SFOen 

åbent hus for alle der har lyst. Det har stået på AULA. 

- Overgang fra Børnehave til førskole – formaliseret og afprøves lige nu. 

- 21 elever er skrevet op til den kommende 0. kl.  og førskole. Førskolen skal være i den nye SFO 

om formiddagen. 

- Ekstra medhjælper i førskoleperioden 20 timer. Det er en afgrænset periode fra 1/3 til 14/8. 

 

3. Kvalitetsrapporten 

- Bilag sendt rundt i januar. 

- Drøftet frem og tilbage 

Trine skriver rent og sender rundt.  
 

4. Årsmøde 

Beslutning at årsmødet ligger sammen med valgmødet. 

Oplæg, årsberetning mv. 

En til to uger før påske fx 24. marts, det er siden mødet blevet lagt fast til tirsdag d. 31/3. 

Karen laver en tidsplan og kontoret sørger for at fristerne overholdes. 

 

5. Valg til foråret 

- Bilag sendt rundt d. 24.01 

Gitte K ønsker ikke genvalg 

Birthe ønsker ikke genvalg 

Inger ønsker ikke genvalg 

Gitte V stiller op igen 
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Det blev besluttet, at alle skal hjælpe med at finde kandidater. Godt at finde nogle i 

førskoleårgang og frem til og med 2. klasse, da man så kan nå en 4 års periode inden ens barn 

evt. går ud. 

Birthe skriver en skabelon og sender den så alle kan sende den rundt til trivselsrådene. 

 

6. Opdatering omkring faglokalerne 

- Nyt lokale til 4. klasse er blevet godt og blevet rigtig fint. 

- Madkundskab regner vi med er færdig inden sommerferien. Der ligger ikke en plan for hvornår 

de andre er færdige men den plan kommer snart. 

- Nedbrydning af væggene i ny madkundskab og ny lærerforberedelse påbegyndes i uge 7. 

 

 

7. Helhedsplanen 

– hvor er vi nu og hvad sker der fremadrettet 

En del af helhedsplanen er ny ressourcetildelingsmodel. Den er lige nu ved at blive lavet af KLK 

sammen med skolelederne.  

Overgange er et tema i helhedsplanen. Her er vi langt i forhold til overgang mellem dagtilbud og 

skole. 

 

 

8. Budget 

Godkendt 

 

9. Arbejdsdag 2020 

Johannes aftaler med Chris hvornår der skal være arbejdsdag. 

- Skolen vil gerne have plantet hæk, sat nye legeskure op,  

- Karen finder ud af om TDA vil flytte den lille skolegård 

 

10. Evt. 

Punkter til årsberetning sendes til Trine og det handler om skoleåret 19/20. Alle sender forslag til 

Trine om hvad der skal med. Senest d. 16. februar 

Hanne har fået alle principper fra Trine og hun sender dem ud når de er rettet igennem. 

Skolefesten ligger torsdag d. 11. juni 2020 

 

 

 


