
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 6. februar 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Spisning kl. 17.30-18.00 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra:  
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00-18.05) 
 

 
2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05-18.10) 
 

 

3. Nyt fra skolen (O HM/CH 20 min kl. 18.10-18.30) 

• Orientering til alle forældre om løst cykelhjul 

• Kvalitetssamtale: 
 Opfølgende orientering fra kvalitetssamtale afholdt den 17.1.18 
 Orientering om udviklingspunkter 

Orientering i kommende Forældrenyt, februar. Rapporten offentliggøres på 
skolens hjemmeside feb. 2018. 
Fælles møde den 15.3.18. 

• Ændring af dato for SBmødet i juni. Fra tirsdag den 5.6. (Grundlovsdag) til tirsdag 
den 19.6. Gælder for både SB og SFOråd. 

 
 

4. Nyt fra elevrådet (O/D 10 min kl. 18.30-18.40) 
(Evt. med deltagelse af elevsupp. Prøvehandling frem til sommerferien) 

 
 

5. Tilsyn med princip (O/D/B HM/CH 15 min kl. 18.40-18.55) 
A. Lige muligheder v/ Christoffer og Rasmus 



a. Christoffer og jeg mener, det vil være godt at høre en lærer med relevante erfaringer give eksempler på, 
hvordan princippet virker i praksis, når nogle elever er nødt til at låne skolens computere. Har det en 
faglig/social slagside, hvis man som elev er afhængig af skolens computere, eller giver det reelt alle 
elever lige muligheder for at deltage i undervisningen? Kommer elever, der skal låne en computer fx lige 
så hurtigt i gang i undervisningen? Har det betydning for at gemme indhold, søgehistorik m.m. og 
senere lave hjemmearbejde?  

b. Vi vil også gerne bede om et overblik over antallet af elever på skolen, der ikke er i stand til at 
medbringe deres egen ’device’ til undervisningen. 

 
 

6. Principper til udarbejdelse (O/D/B TVA/HM 20 min. kl. 18.55-19.15) 
I Folkeskolelovens §44 fremgår det, hvilke principper skolebestyrelsen skal have 
udarbejdet.  
- Orientering (Bilag udsendes. Den sorte skrift indikerer, at vi skal udarbejde et princip 

herfor) 
- Aftale for proces for udarbejdelse af principperne  

 
 

7. Timefordelingsplan 201819 (O/D/B FA 25 min kl. 19.15-19.40) 
 Generel drøftelse af timefordelingsplanen 201819 med et særligt fokus på valgfag. 

Evaluering af valgfag fortæller, at der ønskes forskellige valgfags muligheder, og derfor 
skal strukturen for valgfag 201819 drøftes.  
 
 

8. Årsmøde 2018 (D/B TVA kl. 15 min 19-40-19.55) 

Årsmødet 2018 den 8. maj.  

Begyndende drøftelse af årsmødet tema, opgaver og ansvarsområder. 

 

NB: Hvordan kan der evt. gøres reklame for/orienteres om kommende SB-valg på 

Årsmødet? 

 

 

9. Evt. (kl. 19.55-20.00) 
 

 
  

  
Kommende punkter: 
Tilsyn:  
* Forældres ansvar i skole-/hjemsamarbejdet (Lærke og Christian) 



* Alkohol (Kirsten og Tanja) 

Andet: 
Regnskab 2017/Budget 2018 
Valg til SB. Orientering om proces (Bilag udsendes) 
Økologi i boden 
Prøvehandling digital device, mål, procesplan, kommunikation til forældre 

 
 
 
 
 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 06.02.2018 
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