
Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 01.02.17 

Til stede: Christine, Maja, Martin, Trine, Tobias, Christin, Dorthe, Joan, Stine 

Fraværende: Lotte, Lone, Karen, Pernille 

Referent: Stine 

  

1. Godkendelse af referat / alle 

• Godkendt 
2. Nyt fra elevrådet / Tobias 

• Drøftelse af galla og arrangementer for hele skolen. Ønske om en fest om 
sommeren, fx en grillfest.  

• Ønske om en hjælper til Inga i boden, da det tager lang tid at komme 
igennem køen. (Eleverne kan ikke hjælpe, da det skal være en med 
ansættelse og hygiejnekursus. Inga, og tidligere Britta, er ansat i seniorjob, 
dvs. at skolen ikke har lønudgifter til dem. Det er ikke længere muligt at få 
nogen ud i seniorjob, da ordningen er ophørt).  

3. Evaluering af Skolefotografering ”Mesterskud”/Christin 

• Dårlig belysning på billederne. Bedre billeder end sidste år. Alle med briller 
ser ”mærkelige” ud. Langsom svarprocedure. 

• Beslutning: Vi fortsætter med Mesterskud. 
4. Fællesarrangement/workshop om ”Unge og sociale medier” 28/2-17 ved 

Lykke Møller Kristensen / Karen, Pernille 

• Der er sendt materiale ud, som eleverne kan arbejde med på årgangene 
inden foredraget.  

• Dorthe har købt to eksemplarer af foredragsholderens bog: ”Børn og sociale 
medier”. 

• Der bliver hængt en plakat op, som reklamerer for arrangementet. 
• Dorthe undersøger, om der vil være plads til at invitere kontaktforældrene 

på 6. årgang og skolebestyrelsesmedlemmerne. 
5. ”Skole og Forældre”, - nyt fra årsmødet / Martin 

• Et inspirerende årsmøde. DM i skoleudvikling, hvor lærere fortalte om 
forskellige tiltag. Spændende at møde folkene bag ”Skole og forældre”, som 
en engageret flok. Foreningen har udarbejdet en stor mængde pjecer og 
tilbyder kurser for fx kontaktforældre og skolebestyrelsesmedlemmer. Det 
kunne være spændende at få en repræsentant med til et 
skolebestyrelsesmøde. 

• Der kommer et seminar den 25. marts – søg information på hjemmesiden. 
• Dorthe undersøger, om der ligger nogle retningslinjer for 

kontaktforældrenes opgaver. Der kan evt. laves et link til ”Skole og 
forældres” folder om kontaktforældrearbejdet på skolens hjemmeside. 



6. SFO2 – hvad og hvordan / Stine 

• SFO2 er på tegnebrættet. Der vil blive lavet en forhåndstilkendegivelse 
blandt forældrene i uge 6. I den forbindelse udarbejder Stine et skriv om de 
foreløbige tanker om SFO2. Pædagogerne vil inddrage eleverne på 3. 
årgang, så deres ønsker og forestillinger om en SFO2 bliver hørt. I 
marts/april vil forældrene på 3. årgang blive inviteret til et fyraftensmøde, 
så deres idéer og tanker kan bringes i spil.  

• Forslag: En kortere skoledag kan måske få flere forældre til at vælge SFO2. 
(Det koster). 

• Forslag: Det kunne være rart for forældrene at se, hvordan et ugeskema 
evt. kunne se ud. Fx et fast ugeskema i en periode. 

7. Byggeriet, status på / ledelse  

• På Tarupgårdsvej er håndværkerne ved at være færdige med at skifte 
vinduer og lamper. 

• Det går langsomt på Østrupvej. Der er kommet lovning på, at stueetagen 
bliver klar til Forårs-SFO’en 1. marts, men at 1. salen først kan tages i brug 
pr. 15. maj. Ledelsen presser på for, at det kan blive tidligere. 

8. Klassekassen, - hvad må den betale? / ledelsen 

• Der er kommet forespørgsler, om klassekassen må bruges til buskørsel i 
forbindelse med ekskursioner i undervisningen, når undervisningen skal 
være gratis. Martin kontakter ”Skole og forældre” for at høre, om de har en 
beskrivelse af, hvad en klassekasse må bruges til.  

• Punktet tages op igen på næste SB-møde. Vi følger dermed de 
retningslinjer, vi har – dermed ingen betaling til bus i forbindelse med 
undervisningen. 

9. Orientering 

• Kontaktudvalg / Trine, Maja: Trine og Maja har ikke haft mulighed for at 
deltage i de seneste udvalgsmøder. Ifølge referaterne er det en udfordring 
af få udvalgene til at fungere pga. manglende tilslutning.  

• Der skal meldes evt. nye repræsentanter ind og også gerne suppleanter.  
o Beslutning: Trine fortsætter i kontaktudvalget for de 13-18 årige – 

Christine bliver suppleant. Maja fortsætter i kontaktudvalget for de 
6-12 årige. 

• Nedlæggelse af skolebusordningen / ledelsen: De tilmeldte får besked 
om nedlæggelsen i marts, så de får mulighed for at finde andre løsninger. 

• Læringsmiljøvurdering og spørgeskema til forældre / ledelsen: 

Sidste frist for besvarelsen er torsdag i uge 5. 
10. Økonomi/Dorthe 

• Årsregnskabet er som estimeret. I det nye budget får vi en ekstra post 
finansieret af skattestigningen, som skal gå til personale – både fast og 
vikardækning. Vi får det nyt budget den 23. marts. 

 



11.  Personalenyt/ledelsen 

• Orientering om aktuel status. 
• Vi opretter 4 børnehaveklasser næste år, da vi har indskrevet 87 børn. Som 

situationen ser ud pt. skal der derfor ansættes en børnehaveklasseleder til 
det kommende skoleår. 

12.  Evt. 

• Rynkeby-løbet har ændret koncept og vælger hvert år en ny organisation, 
som de sponsorerer. Lærerne spørger derfor, om vi må deltage igen. 

o Beslutning: Skolen må gerne deltage i Rynkeby-løbet. 
• Forespørgsel: Er der sat noget i stand efter de faldulykker, der har været på 

skaterbanen? I første omgang skal ulykkerne registreres, så vi kan få et 
overblik over omfanget – Christin undersøger det. 

 

Næste møde flyttes fra den 23/3-17 til den 30/3-17. 

  

 


