
 

Skolebestyrelsesmøde - REFERAT 

              
Tidspunkt: mandag d. 1/10 kl. 19.00-20.50   Mødeleder: Martin Haselbach   Referent: Stine Black  Sted: Personalerummet 

 
Tilstede: Martin, Maja, Lone, Karen, Pernille, Kenneth, Joan, Christin, Kathrine og Stine  Afbud: Christine, Marius, Iben, Casper og Maria 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.05 Godkendelse af referat fra d. 29/8-18 Underskrivning af referat efter godkendelse 

(de forældrevalgte) 

Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

19.05-19.25 Nyt fra elevrådet v. Marius, Iben – herefter tak for i aften til 

elevrådet ☺ 

Punktet udgår. 

Forslag fra Karen om at man ikke kan genopstille til 

elevrådet. 

19.25-19.35 Orientering fra Bestyrelsesdag på OCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagemelding på oplæg fra Søren Ø. 

v. Lone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Karen 

Skolebestyrelsen skal sætte nogle flere rammer og 

have højere ambitioner for arbejdet. Der er kan- og 

skal-opgaver i skolebestyrelsen. Principper skal 

udformes overordnet, så skolelederen har råderum. 

Der er forskellige muligheder for at hente skabeloner 

til at lette arbejdet i skolebestyrelsen. 

Det er skolebestyrelsens vigtigste opgave at føre 

tilsyn med skolens virke. Det sker på møderne. 

 

Det var et rigtig godt oplæg, som alle forældre kunne 

have gavn af at høre. Eleverne på 8. årgang fik mere 

ud af oplægget end dem på 7. årgang. Det næste 

arrangement kan med fordel lægges lidt senere på 

skoleåret, så skolen er kommet godt i gang. Det er 

vigtigt, at arrangementet ikke kolliderer med de 

øvrige aktiviteter på skolen. 

19 35- 19.50 Nyt fra: 

Skolen 

 

Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet har været afsted på et udviklingsdøgn 

med fokus på vores udviklingsområder: teknologi, 

herunder digital dannelse, international og kulturel 

forståelse samt kreativitet. 
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Budget 2019 – orientering om høringssvar og 

videre proces – se bilag. 

Der er indgået forlig om budget 2019, som involverer 

omprioriteringsforslag for 40 millioner kroner i BUF, 

heraf 15 millioner på skoleområdet. 

Martin og Kathrine formulerer et udkast til et 

høringssvar og sender det til kvalificering i 

skolebestyrelsen. 

 

Der har været problemer med dårlig lugt fra de 

nyeste akustikplader, vi har fået sat på loftet på nogle 

af gangene. Lugten lader til at opstå pga. fugt. 

Firmaet er kontaktet og kommer forbi til et tjek. 

 

Anne, vores virksomhedspraktikant, som har arbejdet 

med skolens grafiske udtryk, har fået job. Vi arbejder 

videre med plakater, logo mv. og får hjælp af en 

konsulent fra kommunen. 

19.50-20.30 Principper Drøftelse med henblik på principudformning 

med afsæt i tidligere vedtaget ”metaprincip”: 

Badning efter idræt. Vi har brug for et princip. 

Der er store udfordringer gennem hele 

skoleforløbet med at få eleverne til at gå i bad 

efter idræt/svømning. 

Drøftelse mhp. en videre drøftelse med idræts- og 

svømmelærerne. 

20.30-20.45 Workshop for nye kontaktforældre Drøftelse: Er der behov for at samle de nye 

kontaktforældre til en workshop om, hvordan 

man kan være kontaktforældre, at man kan 

være andet end et festudvalg m.m.? I givet 

fald hvornår skulle en sådan en være, og 

hvem af de forældrevalgte fra bestyrelsen har 

lyst til at være i et arbejdende udvalg? 

Forslag til en uddybende beskrivelse af princippet for 

kontaktforældrene: Antal arrangementer, idekatalog 

til arrangementer, overlap af kontaktforældre, både 

kontaktforældre som har piger og drenge i klassen, 

forslag til forebyggende og til foregribende tiltag mv. 

Pernille laver et udkast til næste møde. 

20.45-20.50 Evt.  

 

 

 

Der savnes mere tydelig kommunikation om formålet 

med den frivillige brobygning på 9. Årgang. Kathrine 

kontakter UUO-vejlederen mhp. dette. 
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Punkter til næste møde. 

Ønske om mere tilsyn med indkørselsforbuddet. 

Kathrine kontakter politiet. Forslag om at de 

forældrevalgte i skolebestyrelsen uddeler flyers en 

eller flere morgener. 

 

Ønske om undervisning i digital dannelse på 

mellemtrinet og i indskolingen.  

 

Færdiggørelse af princip for bad efter idræt og 

svømning. Tilsyn med princip for mobiltelefoni, 

klassekassen og kontaktforældre. 

   

 

Næste skolebestyrelsesmøde er den 8. november kl. 17-19. Bemærk det ændrede tidspunkt. Mødet starter og slutter til tiden. 


