
Referat af skolebestyrelsesmødet mandag den 8. maj kl. 19-21 
 

Til stede: Maja, Christine, Lone, Martin, Joan, Lotte, Dorthe, Christin og Stine 
Afbud: Trine, Peter/Tobias, Karen og Pernille 

Referent: Stine 
 

1. Godkendelse af referat 

 Godkendt. 

2. Elevrådsnyt/Lotte 

 Der skal afholdes valg til elevrådet inden den 31. Maj, så arbejdet på tværs af 

skolerne kan starte op umiddelbart efter sommerferien. 

 Udskolingen arbejder videre med et forslag om en kadence på tre typer fester, 

så der ikke er gallafest hvert år. 

3. Klassekasse, ny formulering/Maja 

 Drøftelse af formuleringerne. 

 Den reviderede udgave lægges på skolens hjemmeside. 

4. Red Barnets Anti-mobbekursus/Maja 

 Der er aftalt et introduktionskursus for skolebestyrelsen på mødet den 14. juni 

2017. Kurset afholdes af Red Barnet og skal danne afsæt for en formulering af 

en anti-mobbe-politik, der skal være færdig til august 2017. 

 Dorthe informerer om de årgangskonferencer ledelsen afholder med alle 

årgange to gange årligt, hvor der er fokus på henholdsvis elevernes faglig 

udvikling og elevernes trivsel. 

5. Skole og Forældre-kursus om skolebestyrelsesarbejde/Martin 

 Martin sender et forslag om et kursus ud til repræsentanterne i 

skolebestyrelsen. 

6. Brug af film i undervisningen/DB 

 Anbefalinger og retningslinjer fra medierådet gennemgås. 

 Lærerne/pædagogerne skal som udgangspunkt følge de anbefalede 

aldersgrænser og introducere filmen for eleverne. Hvis eleverne skal se film, 

som er anbefalet for en højere aldersgrænse, skal forældrene informeres på 

forhånd. 

 Skolens vikarer informeres om, at de anbefalede aldersgrænser skal 

overholdes. 

7. SFO2/SB 

 Der er åbent for tilmeldinger til SFO2 og fristen løber frem til den 15. juni, 

hvorefter det endelige budget meldes ud. 

8. Økonomi/DB 

 Kort gennemgang af budgettet. Det går som planlagt og ser positivt ud. 

9. Skoleårets planlægning/CW 

 Fagfordelingen er næsten af afsluttet. 

 Der er slået et barselsvikariat op til mellemtrinet/udskolingen. 

 Der lægges skemaer i slutningen af maj. 

 Vi får tre nye medarbejdere, som starter 1. august 2017: en pædagog til 0. 

årgang, en børnehaveklasseleder og en lærer til mellemtrinet. 

 Der er ingen årgange, som har ansøgt Dorthe om timereduktion i det 

kommende skoleår. 

 

Næste møde er 14.06.2017 – mødet forlænges og starter kl. 18.00. 


