
Referat Skole bestyrelsesmøde d. 24. maj 2012 
 
Afbud fra: Kasper, Michael, Karina, Lone 
 
1 nyt fra elevrådet /15 min. 

• Cecilie: Intet nyt. Der har ikke været møde siden sidst. Møde på rådhuset var ikke så 
succesfuldt. 

 
2 nyt fra legepladsudvalget /15 min. 

• Der er bestilt bande til multibane. SFO opfordres til at samle penge ind til skolegård ved 
sommerfesten fredag d. 15. juni fx kagesalg mv. 

• Der er afsat 50.000,- fra SFO og forældre/sponsorer/salg har givet 38.000,- 
 

• Legepladsudvalg 2011-12 nedlægges når multibanen er sat op. 
• Der bliver en indvielse d. 15. juni 

 
• Skolebestyrelsen opfordrer til at der arrangeres et løb fx hvor tjenestetiden for 

personalet flyttes til om aftenen. Fx hvor forældrene betaler et beløb og eleverne 
indsamler et beløb pr. km. Løbet. 

 
 
3 nyt fra trafikgruppen /15 min. 

• Intet nyt – vi er bekymrede! 
 
4 status for arbejdet med Børnemiljø og Ungemiljø /15 min. 

• Ungeinddragelse 
• True North kursus for udskolingslærerne i uge 44. 
• Kommende 7.årg. har planer for indretning efter sommerferien ligesom mange andre 

årgange. 
• I børnemiljøet er der mange tiltag i gang fx styrkebaseret elevplan 
• Valgfagsordning i samarbejde mellem fire skoler. 

 
 
PAUSE /5 min. 
 
5 økonomi, herunder forbrug af el og varme /20 min. 

• Vi ligger på 40,2% (plus 100.000,- til Tarup Ungdomsskole = resten af 
kælderprojektet). I alt må vi ligge på 41,6%, så det ser godt ud! 

• Varme mv. Sidste år havde vi et forbrug på 105,3% til trods for fem kvartaler. 
 
6 kontaktudvalg, ny struktur (bilag er udsendt 14.05.) /10 min. 
Man har samlet to distrikter. Tages op på næste møde. 
 
7 meddelelser 
Der er ansøgningsfrist på et barselsvikariat i morgen. 
Skolen har modtaget, og videresendt til SB, vores KIS-vurdering 
 
 - ny SB 
 
Næste møde d. 18.6 hvor Ken dukker op af en marengs :o) 

Ref. Christian 


