
Referat af skolebestyrelsesmødet den 5. oktober 2016 

Næste møde er 17.11.2016 

Referent: Stine 

Til stede:  Christine, Lone, Maja, Martin, Trine, Peter, Joan, Lotte, Dorthe & Stine 

Afbud: Pernille, Karen & Christin 

1. Godkendelse af referat fra 29.08. 

Referatet er godkendt. 

2. Velkommen til Peter, nyvalgt elevrådsformand  

a. Nyt fra elevrådet 

På det første elevråd blev Peter valgt som formand og Tobias fra 9. Blev 

suppleant. Der var besøg af en medarbejder fra klubben, som fortalte om et 

kommende aktivitetsudvalg. Der var et ønske om, at få nogen til at melde 

sig til udvalget. 

Peter og Tobias vil forsøge at skiftes til at deltage i SB-møderne. 

3. Ung Vest, aktivitetsudvalg / DB 

Klubben har udarbejdet en skriftlig beskrivelse af aktivitetsudvalget, hvor der 

bliver bedt om forældrenes samtykke til deres barns deltagelse, da en del af 

udvalgets arbejde ligger i skoletiden. 

4. Mobilpolitik – drøftelse / alle  

a. Tilbagemelding fra afdelingsmøde i Mellemtrin  

Det vil være ærgerligt, hvis mobilen bliver fuldstændig forbudt, da 

mobilerne ind imellem bruges i forbindelse med undervisningen. Skolen har 

ansvaret for mobilerne, hvis de inddrages. 

b. Tilbagemelding fra Mellemtrins Elevråd 

Elevrådet er overvejende positivt. De ønsker, at kunne bruge mobilen i det 

ene af dagens frikvarterer og at mobilerne kan låses ind i et skab. Det vil 

være hensigtsmæssigt at tage hensyn til skemaet, så mobilen fx ikke skal 

afleveres i musik eller idræt. 

Vedtaget mobilpolitik for mellemtrinet: Spisefrikvarteret skal være mobilfrit i 

en prøveperiode på 3 måneder. Der skal opsættes skabe med lås på i alle 

klasser. Eleverne skal forberedes på, hvornår og hvorfor (artikler og 

retningslinjer sendes ud) politikken træder i kraft – dagen skal markeres og 

elevrådet skal inddrages i hvordan. Forældreforeningen ansøges om 



legeredskaber: sjippetove, bolde mm. Der skal være styr på rammerne, før 

politikken kan træde i kraft. 

5. Tarup-Paarup-Kirken-samarbejde /orientering v Karen (og Pernille)  

a. Arrangement for elever og forældre på 7. Og 8. årgang 

Der arrangeres et oplæg om sociale medier den 28. februar 2017 med 

Lykke Møller Christensen. Der vil være oplæg for eleverne på Tarup og 

Paarup Skole om formiddagen og for forældrene om aftenen. 

Forslag om oplæg om sociale medier for forældrene i indskolingen. 

6. Orientering / alle  

a. Budget-2017 / DB  

Vi ved endnu ikke, hvad det konkret kommer til at betyde, at 75% af den 

kommende skattestigning går til børne- og ungeområdet.  

b. Byggeriet / DB 

Der er lavet nye tegninger over garderobetilbygningen på Østrupvej, så det 

forhåbentligt kan laves inden for budgetrammen. De nye tegninger er sendt 

i udbud. Renoveringen af gårdtoiletterne er trukket ud af det nye forslag, så 

vi søger midler til det fra andre kasser. 

Vinduerne forventes leveret i næste uge, hvorefter udskiftningen går i gang. 

7. Økonomi / DB 

Dorthe orienterer. 

8. Personalenyt / DB 

Rikke er ansat i Anna-Karinas barselsvikariat frem til 31.12.16 – 3. årgang. 

Bjørn er ansat i Mikkels barselsvikariat frem til 15.1.17 – 8. årgang. 

9. Evt. 

Der er 99 børn på indskrivningslisterne til de kommende 0. klasser. 

Trivselsrapporten er lige kommet i tirsdags. Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne 

til at komme forbi kontoret og se rapporten samt drøfte den med Dorthe. 

Ønske om at lærerne i udskolingen ligestiller ungdomsuddannelserne både over for 

elever og forældre i den daglige tale, forældremøder etc. og at det bakkes op af 

ledelsen. 


