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Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d. 8. november 2018 
 
Afbud: Louise, Inger og Gitte V 
 

1. Sang 

 

2. Orientering om samarbejde med Up with People 

- De kommer på skolen tirsdag i indskolingen og torsdag på mellemtrinnet i uge 48 

 

3. Besøg i distriktet af Ny Direktør – Lotte Dunker 

- Lotte Dunker kommer på et kort besøg i Dagtilbud og på Skolen 

Hvad tænker bestyrelsen, at Karen skal huske at fortælle om skolen og SFO? 

o Går godt – overskud   

o Gode historier – fagdage – morgensang – arrangementer på kryds og tværs – 

nærhed 

o Opbakning fra lokalsamfundet – foreningssport – punker fra sidste møde – 

ombygningen 

o Arbejdet med visioner  

o Følge op på trivselsmåling, herunder udfordring omkring elevtoiletter  

 

4. Elevernes punkt 

- junior matador og partners til 6 - 8,  

- spillekort, seqence, ludo, ligretto, ordet fanger 

- bedsteforældre med på klippeklistredag 

- konkurrence pynt 

- vil gerne have skilte på wc drenge og pige toiletter 

- Karen vil gerne have de forslag omkring toiletter eleverne har arbejdet med 

 

5. Nyt fra Personale  

- Gitte Pagter – arbejdsmiljøet skal gennemgåes 

- 6. årgang er tilmeldt smart, parat og svar 

- 5. besøg af børneavisen 

- Klippedag – indskolingen, mellemtrin –  

- Ansættelser af vikar i HTs barsel, her er ansat Heidi Damgaard. I HJs barsel er ansat 

Christian Møller Petersen. 

Nyt fra bestyrelsen 
- Observeret, at der ligger madpakker lidt rundt omkring 

- Skraldespande – obs. på om der er nogle der skal flyttes 

- Karen fortæller at der kommer en container mere i affaldsrummet 
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6. Dato for Princip aften 

- Forslag – at vi laver det på december mødet  

- Principperne sendes ud i god tid, 

- Det laves i gruppearbejde 

 

7. Input fra punktet på sidste møde om det at være i en skolebestyrelse 

- Hanne, Henriette, Birthe og Gitte K mangler 

I kan se hvad de andre sagde i det vedhæftede. 

Trine skrev ned 

 

8. Orientering ang. Budget/regnskab 

- Det ser fortsat fornuftigt ud og ser ud til overskud i både skole og SFO. 

 

9. Bygninger 

Karen orienterer om de forskellige projekter på skolen, omklædningsrum og SFO. 

- SFO bliver ikke færdig til førskoletid, idet omklædningsrumsbygningen skrider ind over 

og ikke kan loves færdige til 1/3 

- Førskolen kommer derfor til at holde til i Anettes gamle børnehaveklasselokale og 

kommer til at bruge SFO rummet og lille torv i skoletiden 

- Arbejder på en tegning over skolen – hvordan vi ønsker at den skal se ud 

- Bestyrelsen besluttede, at sende en skrivelse afsted til Chef for Teknik og Drift, hvori 

der står, at vi ønsker at få faglokalerne flyttet over på skolen hurtigst muligt og at vi 

ønsker, at arbejde sammen om en helhedsplan for hele skolen, så det kommer til at 

hænge godt sammen 

 

10. Opsamling og status på Visionen 

- Trine har samlet op på de forskellige input fra forældre og personale 

- Der er mange sammenfald og ser ud til at det er samme retning personale og 

bestyrelse/forældrene vil  

- Personalet ønsker ikke en profilskole 

 

11. Evt. og oprydning 

- Den gode historie – på hver gang 


