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Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 2. maj 2019 - referat 
 
Afbud: Hanne Støttrup, Gitte Kolding. 
 
 

1. Vindmøller 

- Birthe har sendt en mail til alle i bestyrelsen omkring dette punkt.  

o Det handler ikke om, at bestyrelsen er imod vindmøller, men om at placeringen at 

vindmøllerne vest for skolen. Denne placering skaber en bekymring for den påvirkning af 

lavfrekvent støj, der kommer fra rotation af vingerne, vil have på skolens elever og 

personale. Bestyrelsen mener placeringen af vindmøllerne er forkert. 

 

Beslutning: bestyrelsen vil sende et høringssvar og Gitte Vindum laver udkast og sender 

rundt. 

 

2. Skolefest og trivselsrådsmøde 

- Karen har haft møde med trivselsrådene. Et godt møde og her blev årets skolefest drøftet og 

planerne blev afstemt. Datoen afprøves i år og evalueres inden en ny dato for næste skolefest 

fastsættes. Personalet har drøftet og aftalt nærmere omkring dette. 

 

3. Elevrådet 

- Glad for at der er kommet et svar tilbage fra Skolebestyrelsen mht. boden, men siger øv til 

svaret, der var nej. 

- Har haft bytte ting dag med stor succes. 

- Arbejder lige nu med ideer til brug af jubilæumspenge. 

- Elevrådet vil gerne plante et træ som markering af jubilæet, andre ideer til det er en udflugt for 

hele skolen, bolde til fælles brug, udendørs spil. Kommer med endelige forslag senere. 

 
4. Arbejdsdag – skal der være en arbejdsdag? 

Beslutning: prøver at få en stablet på benene i efteråret og skal på dagsordenen i juni.  
Johannes spørger Hallen og Langhøj i bevægelse om de vil være med. 
 

 
5. Skoleårets planlægning og spørgsmål til nyt fra skolelederen. 

- Karen gennemgik ressourcetildelingsmodellen og grundskema for skoleåret 2019/20, med de 

tanker der ligger bag mht. afkortning af skoledag i indskolingen og justering på mellemtrinnet. 

 

6. Budget 

drøftet og godkendt 
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7. Overgange i skoleforløbet 

- Hvordan bliver vi bedre til at tackle overgangene? 

God overlevering klasse/faglærer 

Kæmpe stor forskel lektie mængde 

Italesætte det på forældremødet i august i forhold til hvilke tanker skolen har gjort sig 

omkring overgangen. 

Gerne noget mere om overgangen til Parkskolen 

Beslutning:  punktet sættes på igen når det er drøftet i personalegruppen 

 
8. Skolebestyrelsens årsberetning  

- Trine er nu klædt godt på til at lave den og sender den til Louise til gennemlæsning. 

 
9. Princip for Åben skole 

- Vi har et princip og Trine skriver det rent 

 
10. Evt. 

- Spørgsmål til reglerne omkring tandregulering 

- Sko fri skole princippet sendes til godkendelse 

 
 


