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Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00 til 21.30 

 

Referat 
Tilstede: Birthe Kubstrup, Louise Mathiasen, Gitte Vindum, Gitte Kolding, Johannes Stougaard, 

Inger Madsen, Trine Stegsted, Hanne Støttrup, Kirsten Kiel, Karen Kattenhøj 
 

 

Kick Off arrangementet i Struer Energipark torsdag d. 17. januar 2019.  
- Tilbagemelding til bestyrelsen omkring arrangementet 

Trine, Johannes, Hanne og Karen har været til Kick Off, hvor det handlede om kvalitet ud fra de 

5 værdier Tolerance – Fleksibilitet, ordentlighed, gennemsigtighed og nærhed 

 

Elevernes punkt – Elevrådet 
- Har i december gemt en nissemand af chokolade, gik godt 2. gang 

- Ønsker en skolebod og afleverede et forslag til hvordan det kunne tænkes, skolebestyrelsen 

vender tilbage til elevrådet, når det er vendt i bestyrelsen på et senere møde. 

- Har holdt bytte dag – der kommer to mere 

- De spil eleverne har fået af skolebestyrelsen bliver brugt rigtig meget og det er eleverne glade 

for. 

 

Opfølgning på byggeriet på skole – det der er i gang   
- Byggeriet går godt 

Adskillelsen af skole/sognegården går efter planen, det er lykkes at få de tunge maskiner til at 

brug adgangsvejen fra nord og det betyder minimal gene for skolen og SFO, dog larmer 

nedbrydningen og det har indflydelse på undervisningen i musik. Det er en kort periode og det 

er snart slut. 

  

Jubilæumsoverskud 
- Jubilæet gav et overskud til skolen på 7750 kr.  

Lotte Lundblad og elevrådet arbejder videre med gode ideer til hvad det kunne bruges til. 

 

Forberedelse af Årsmødet 
- Drøftet form,  

- Forslag om at det kan ligge i forbindelse med forældrene møderne 

- Skal det være et fyraftensmøde 

- Er forældrene blevet spurgt om hvorfor folk ikke kommer 

- skal det ligge på et bestemt tidspunkt 

- hvad gør de andre små skoler 

 

Beslutning: 
Vi beslutter, at årsberetningen bliver skriftelig og ligges ud på intra. 
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Aula – information og tidsplan  
- Karen skal på en temadag i Struer onsdag d. 6/3 – 19 

- Efterhånden som der er noget at fortælle får bestyrelsen og forældrene. 

 

Opfølgning på principperne fra sidste møde  

- Trine har delt to principper rundt og der bliver sendt to mere til næste gang og så skal 

de vendes i fællesskab. 

 

Budget – orientering  
drøftet 

Fælles møde mellem Personale og bestyrelse 

 
- Aftale mht. datoen 7. maj som fælles møde med personalet 

- Fælles visions møde mellem personale og bestyrelse  

Besluttet at mødet holdes tirsdag d. 7. maj fra 17.00 til 19.00 

 

Omsorgsplan 
- den nuværende er vedhæftet 

- Overvej inden mødet hvad der mangler eller den med fordel kunne suppleres med 

- Birthe har en god plan der kan inspireres, Karen scanner det ind og sender rundt. 

- sorgarbejde i tiden efter – det står der ikke noget om i vores plan 

 - Karen spørger Birgitte Krøyer – præst i sognet og hun vil komme med input 

Beslutning: 

På igen som punkt 

Orientering om skolens vandautomater  
- Der er skiftet håndtag på en af vandautomaterne. 

- Service foretages af Water Logic en gang om året. 

- Skolen har 4 automater – 3 hos eleveren og 1 til personalet. 

 

Evt. og oprydning 
 

 


