
 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 11. december 2018 
Skolebestyrelses møde kl. 17.30-18.40 

SFO-forældreråds møde kl. 17.30-18.40 

Fællesmøde kl. 18.40-19.30 

 

Fremmødte:  
Afbud fra: Thomas deltager fra kl. 19.30. elevrådet deltager ikke i dagens møde, Christian de Molade 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 17.30-17.35) 

Godkendt 
2. Godkendelse af referat (B, TVA 5 min kl. 17.35-17.40) 

Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet (O/D, Elevrep. 10 min kl. 17.40-17.50) 
Der er lavet udkast til årshjul for kulturmøder 
Elevrådet afventer evalueringen for den digitale indsats 
 

 

4. Orientering fra skolen (O/D/B, HM 10 min kl. 17.50-17.55) 
- BYOD (Bring Your Own Deviced): udfordringer og ændring af retningslinjer. Der er 

overvejelser om at skolen begynder at leje Chromebooks ud til eleverne. Bestyrelsen 

vil blive taget med på råd. Rammerne er primært tænkt for udskolingen. Vær 

opmærksom på kommunikationen både ift BYOD og den kommende indsats 

- Status på byggeri. Den nye bygning er taget i brug og lige nu huser den 3. og 7. 

klasser. Udeområderne er klar, men må endnu ikke tages i brug. Vi overholder indtil 

videre tidsplanen. Godt råd fra bestyrelsen er at invitere” byen” til den officielle 

indvielse til august 

- Juleferie/SFO. Ingen børn er tilmeldt 

 

5. Sikker skolevej (O/D/B Trafikgruppe 20 min kl. 17.55-18.15) 

- Trafikgruppen fremlægger sin evaluering. Generelt er stemningen god og opbakning til 

initiativet. Følgende opmærksomheder tages til referat: 

 



 
Buslommerne er kun til afsætning, ikke parkering. 

Skolepatruljen vil stadig være til stede fra 7.50 og er opmærksomme på de nye ændringer 

Der har været afholdt møde med forældre om proces og information og at kommunikationen fra 

SB/skole i den forbindelse godt kunne være bedre og mere inddragende 

Parkering forbudt vil også påvirke dagplejen og de skal orienteres (FA) 

Tidsintervallet for parkering skal det ændres? Målet er, at der er så lidt ind og ud trafik som muligt 

på pladsen. Både om morgenen og om eftermiddagen. 

Den ”gamle” sti langs p-pladsen bliver genetableret når byggeriet er færdigt. Det vil hjælpe cykler 

og gående. 

Opfordring om at holde fast i de gældende tidspunkter 

Er der flere børn der cykler? Kan der laves kampagne for at alle cykler? Kan det drøftes i elevrådet?  

Området ved buslommen ved skolesiden opleves kaotisk: elever der venter på bus, cykler der skal 

parkeres 

Konklusion: 

Der er ikke umiddelbart behov for ændringer af gældende praksis og vi er stadig i dialog med 

forældre og andre brugere omkring skolens område, blandt andet dagplejen og dens brugere. Dette 

kommunikeres ud af styregruppen. Styregruppen vil være tilstede igen på pladsen også i januar 

6. Arbejde med princip (O/D 20 min, TK, KO, HM kl. 18.15-18.35) 

Fremlæggelse af udkast:  Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 

fællesskaber  

(Arbejdsgruppen udsender udkast inden mødet) 

Opmærksomheder: 

Det er et teksttungt princip. Kunne det gøres endnu skarpere. Og er der ting der overlapper. KO 

arbejder princippet igennem 

To punkter minder meget om hinanden og der er enkelte formuleringer og rettelser som tages med 

i revideringen. 

En opmærksomhed på at mål erstattes af udvikling. Dette er også taget med. 



 
Man kunne med fordel udspecificere princippet endnu mere således det fremgår tydeligt hvem der 

gør hvad og hvordan. Men hold fast i at ”skolen” er det gennemgående. 

Elevens ansvar?? Man kunne eventuelt henvise til det princip, der hidrører dette. 

Godkendes januar 2019. Det skabes til at Kirsten. 

 

 

7. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 18.35-18.40) 
 
Vi informerer om status på indsatsen ”sikker skolevej” 
 

8. evt. 
 

- det er stilnet if.t ting der forvinder på skolen 
 
 

Fællesmøde for skolebestyrelse og SFOforældreråd 
 
1. Velkommen (O, HM 5 min kl. 18.40-18.45) 
 
2. ¾ års regnskab (O/D FA 20 min kl. 18.45-19.05) 

Gennemgang af ¾ årsregnskab samt orientering om ledelsens prioriteringer 

Se vedlagte bilag 

Adm. Leder Flemming Andersen fremlægger regnskab. Der er følgende opmærksomheder fra bestyrelsen: 

- Kan kolonnen status ændres til ”forventet” i begge regnskaber? 

- Elever med vidtgående handicaps er alle nye elever til skolen  

- Opløftende at der er et fald til udgiften til specialklasser 

- Udgifter til byggeri kan stadig være udfordret, da der ofte kan opstå uforudsete udgifter i form af 

døre, nye toiletter, etc. 

3. Samarbejde mellem skolebestyrelse og SFOforælderråd (O/D, TVA, ML, HM 20 min kl. 19.05-
19.25). Forberedelse: Læs vedlagte samarbejdsaftale  
 

Hvad synes bestyrelsen, at de kan bruge SFO-rådet til og omvendt, hvad kan SFO-rådet bruge 

bestyrelsen til?  

- Virupfestivalen 

- Samarbejde om enkelte principper, blandt andet princip for elevens udvikling 

- Budgettet 



 
- Personalesager og kommunikationen i den forbindelse 

- Hvor ligger hvilke ansvarsområder så vi ved hvornår vi kan hjælpe hinanden og støtte 

hinanden 

- Billeder af begge bestyrelser på hjemmesiden 

- Profil ift undervisning og SFO-indsatser 

- Årsmødet kunne med fordel bruges af begge 

- SFO forældre i skolebestyrelsen? 

- Kan begge skabe mere synlighed. Er der sammenhænge hvor der kan arbejdes sammen, 

fx i forbindelse med skolestart. Det kunne også skabe endnu bedre rekruttering for 

fremtiden 

- Finde snitfladerne mellem de to bestyrelser. Hvad er der af mulighedre 

- Er der sammenhænge vor bestyrelserne SKAL være samlet 

Skal tanker fra drøftelserne understøttes af konkrete tiltag/aftaler? 

 

 

HM, TVA og ML mødes i januar og samler op på input. HM indkalder 

  
 
Kommende punkter: 
Elevers ophold på skolen 
Nyt princip: § Undervisningens organisering. Herunder valgfag. (Hans og Thomas). 
 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2018 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 
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Kirsten Obling  _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________ 

        

      

Torben Juul Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Lise Solkær Solskov, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Helle Mølgaard, ledelsesrepr. _______________________________________ 
 
 
Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 


