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Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 12. september 2018 fra kl. 19.00 til 21.30 
 
Tilstede: Trine M, Gitte V, Gitte K, Inger K. M, Louise, Henriette T, Hanne S, Karen K 
 
Afbud: Birthe, Johannes 
 

Dagsorden 
 

1. Sang 
 

2. Konstituering  

• Valg af formand   
- Trine M er valgt 
Næst formand Louise B. Mathiasen er valgt 

• Billede tages af nye bestyrelsesmedlemmer til ny planche 
 

3. Nyt fra 
Bestyrelsen: 

• FRU-møde 3/9 (Gitte V) 
Afholdt i Humlum 
 

• Kursus for skolebestyrelser, Karen har sendt ud d. 12/9 
Inger, Gitte K, Johanns og Trine deltager  
Gerne så mange med som overhovedet muligt, også medlemmer der har været med 
længe. 
 

Skolen (HT, HS) 
- Bruger tid på jubilæum, bruger tid på at få fordelt opgaver og elever rigtigt 
- Alle elever har fri 13.35 i uge 39 
  
SFO (HT, HS) 
- Ny medhjælper ansat – Christoffer Poulsen 
- Tager i Bork legeland 

 
Skolelederen  

• Bus – planerne er vendt så først på/først af, gælder og ikke først på/sidst af, som det 
var kommet til at være fra begyndelsen. Gælder 333 og 343. 
335 er lokalrute og ikke skolebus – må benyttes. 

• Skolekort – kommer skrivelse på intra 
 
  

4. Årsplan for 2018/19  

• Forslag til godkendelse  
Få ændringer og ellers godkendt 
Hvert medlem i bestyrelsen overvejer hvilke punkter man kan byde ind med. 
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5. Jubilæumsarrangementet 

• Louise har lavet en plan for velkomst og sender den rundt. 

• Fordeling af opgaver – Louise har styre på det. 

• 600 tilmeldte – lukket for tilmelding. 
  

6. Mad og måltidspolitikken    

• Hvordan griber vi den an? 

• Karen renskriver handleplanen og tager den med personalegruppen. 
  

7. Evaluering af forældremøder 4/9 og 11/9?  

• Indhold, form, tidspunkt 

• Referat fra forældremøder - trivselsråd  
- Indskolingen; fint – fælles information er godt, 
- Mellemtrin, fint 
- Oplæg til at splitte møderne op, så fx 0. og 1. kl. starter fra 17.00 til 18.00 og 18.00 til 

18.30 fælles og 18.30 – 19.30 2. og 3. klasse 
- Skal på mødet i juni om det skal planlægges anderledes 
- Ideer til hvordan man får flere til at komme. 
 

8. Elevrådsrepræsentanter - hvordan  
- Forslag fra Karen at de er med to gange efterår og 2 gange forår, i alt 4 gange 

Skal være relevant for dem, det der er på dagsorden 
Cecilie fra 5. kl er formand og Anne fra 6. klasse er næstformand og de skal deltage 
begge to til de 4 møder. 
De skal være med fra kl. 19 – 20 

- Forslaget blev vedtaget 
  

9. Budget/regnskab  

Orienteret 

 

10. Evt.  

 

 


