
Referat Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11.09. kl.19-21 i personalerummet. 
 
Afbud fra: MS, JS, AV, Lone, Karen 
 
Så er vi i gang igen:o) 
 
1. Konstituering 
 

• Ny formand skal vælges. Uffe er enstemmigt valgt – Tillykke! 
• Næstformand er Trine. 
• Sekretær er Dorthe (referent er Christian) 

 
• Da vi har valgt at afholde rullende valg til bestyrelsen er valgperioden 2 eller 4 år. 

 
• Valgt for 2 år: 

Uffe 
Finn 
Lone 

 
• Valgt for 4 år: 

Trine 
Carina 
Christine 
Karen 

 
 
2. Nyt fra elevrådet 

Der er valgt ny formand: Jacob fra 9.a 
Nicolaj er Næstformand og suppleant fra 9.d 
Det er en rep. Fra det store elevråd, som sidder i SB. 

 
3. økonomi 

Vores forbrugsprocent er 67,1% dd. Og vi har indrapporteret til Skoleafdelingen at vi 
forventer et overskud på 360.000,- kr. Overskuddet skal bruges til at betale vores sidste 
afdrag på gælden fra 2009. 

 
 
4. Børne- og ungemiljø, hvordan arbejder vi efter "Sammen på spring", - den nye B&U-politik 

Der er tre kerneområder: 
• Samarbejde - giver frihed til at kunne 
• Forebyggelse frem for brandslukning 
• Fællesskaber - et rigere liv for alle 

 
Samarbejde og forebyggelse: 
Vi har fået tre nye i huset. En 0-6 års psykolog, en tale-hørekonsulent og en fysio-/ 
ergoterapeut. Vi får også en familiebehandler tilknyttet. Vi ser frem til det meget tættere 
samarbejde med en kortere vej til hjælpende foranstaltninger i hverdagen. 

 
Fællesskaber: 
Samarbejde om udsmykning og indretning på skolen. Markedsdagen. Klubben er langt 
mere med i vores arbejde omkring eleverne. 
Forældre som medudviklere af vældfærden. Valgfagssamarbejde på fire skoler. Vi får 
måske mulighed for at få nogle seniorer som kan være medhjælpere i undervisningen. 
Trafikgruppen har inviteret Stina W. og Brian D. til en dialog om skolevejen. 
Morgensang for indskolingen i aulaen. 



KIS (Kvalitet i Skolen) –forløbene har temaet Holddeling. Det foregår på tre årgange i alle 
afdelinger. 
 
Skoleafdelingen har fremlagt ”En anderledes skoledag” og det er et meget spændende 
projekt, som vi ser frem til at få mere at vide om.  

 
5. Udkast til Kvalitetsrapport 

Som noget nyt er det op til den enkelte bestyrelse at afgøre, om SB vil sende en udtalelse 
vedr. rapporten. 

 
• Taget til efterretning! 

 
6. Bespisning, - punkt fra sidste møde 
 

Christian og Annie (fra kontoret), vil undersøge nærmere mht. to seniorjobbere. Elevrådet 
undersøger hvad eleverne ønsker der skal sælges og cafemiljø, så det bliver brugernes 
bod. 

 
 
7. orientering fra ledelsen 

Vi er gået i gang med vores værdidebat. Som noget lidt usædvanligt, vil vi spørge elever 
og forældre FØR vi i personalet arbejder med den samlede viden. Vil en forældrerep. fra SB 
deltage, er man meget velkommen. Kontakt DB. 

 
Mødedatoer: 
Møde d. 14. feb. Flyttes til d. 31. januar. 
Møde d. 11. juni flyttes til d. 18. juni. 

 
Der skal laves en trivselsundersøgelse blandt hele personalet. 

 
Der er opslået to vikariater med samtaler d. 25. september 2012 kl. 12. 

 
8. evt. 

Der ønskes opsætning af skraldespande. 

Kan der opsættes hundekroge? 

Hvis der er ønsker ang. Informationer på første skoledag, så send det til Michael. 

Der er bemærket problemer med elevopførslen fra de store elever overfor de mindre. 
Derudover er der oplevelser med manglende respekt overfor hinanden og de voksne. 

Punkt til næste møde: Hvordan arbejder skolen med elevers adfærd, kontakt og trivsel. 

 

Referent Christian 


