
Referat Skolebestyrelsesmøde d. 4. september 2013 
 
Afbud: Trine og Finn 
 

1. Godkendelse af ref. Fra sidste møde 
a. Godkendt 

 
2. Økonomi 

a. Det er fint! Vi ligger på 60,8% (incl. Lockoutmidler) Uden ville vi være på ca. 
64% 

 
3. Lockoutmidlerne, hvordan planlægger vi at anvende dem? 

a. Forslaget godkendt og sendes til forvaltningen. 
 

4. Legeplads 
a. Fædregruppen har nogle penge de gerne vil have i spil 
b. Forældreforeningen har tilkendegivet, at de gerne vil give udendørs 

musikinstrumenter 
c. Sammen med lockoutmidlerne giver det ca. 700.000,- kr. til ny skolegård 
d. Cool Skolegård vil meget gerne have en bålhytte mv. 
e. Vi forslår en arbejdsgruppe. MS, CH, Christine, rep. Fra Coolskolegård. Der er 

møde med fædregruppen d. 11. september. 
 

5. Trafik 
a. Der er høring på torsdag d. 12. kl. 16 i salen på Østrupvej 39 
b. Bestyrelsen er meget glade for det store arbejde som Trafikgruppen har lavet. 

 
6. DSS 

a. Samlet går det rigtig godt. Personalet arbejder godt med de muligheder der er 
indenfor de givne rammer. Skolen vil samle op omkring efterårsferien og 
benytter også at lave småjusteringer. Vi holder os hele tiden børnene for øje.  

 
7. Kvalitetsrapport 

a. SB har ikke nogen kommentarer 
 

8. Orientering  
i. Certificering. Vi har haft audit. Der var nogle småting som bringes iorden. 
ii. personalenyt. Mie er ansat og vi har ansat en i løntilskud på 7. årgang. Vi 

har varslet en af sekretærene en nedsættelse af timeantallet til 25. 
 

9. Næste møde d.28.10. skal flyttes til d. 4. november. 
 

10. Henvendelse vedr. elevers tilladelse til at forlade skolen / Carina 
a. Bestyrelsens holdning er, at skolen tilbyder både mad (boden) og rammer som 

eleverne kan trives i, men det er en del af ”det at lære at begå sig på egen 
hånd”. Det er den enkelte elevs forældre, som tager stilling til om deres barn 
må. Emnet tages op på forældremøderne på 7. årgang. 

 
11. Input til info på forældremøder om SB / Karen 

 
a. Vi arbejder med overordnede principper (DB sender disse ud) 
b. Større beslutninger 
c. Hørringer 
d. Ansættelser 

 



 
12. evt. 

a. Husk Creme fraice! 
 

Ref. CH 


