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Dagsorden 

Tilstede: Lone, Karen, Trine, Pernille, Christine, Martin, Maria, Joan, Kathrine, Christin og Stine     Afbud: Maja og Viktor 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.10 Godkendelse af referat  Godkendt. 

19.10-19.30 Præsentation af bestyrelsen 

og skoleleder 

 Præsentationsrunde. 

 19.30-19.40 Nyt fra elevrådet  Viktor 

 

Punktet udgår. 

 19.40-20.15 Principper  Drøftelse: 

http://skole-

foraeldre.dk/artikel/princip

per 

 

Et princip for principper – 

se bilag til inspiration 

Drøftelse af princip for principper. Principperne skal evalueres 

og evt. opdateres, der skal samles op på evt. manglende 

principper.  

Drøftelse af information til og kommunikation med skolens 

øvrige forældre.  

Der skal lægges et link på forsiden af forældreintra til 

skolebestyrelsesreferaterne på skolens hjemmeside.  

Drøftelse om en informationsbod om skolebestyrelsens 

arbejde ifm. Minikulturfestivalen. 

 20.15-20.30 Orientering fra: 

Skolen 

Forårs-Sfo 

Øvrigt/alle 

 Alle Hverdagen i gang igen efter Kathrines officielle indsættelse i 

torsdags. 

Ledelsen skal til kvalitetssamtale i forvaltningen umiddelbart 

efter påske. Generel orientering herom. 

En evt. strejke omfatter de organiserede 
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pædagogmedhjælpere. En evt. lockout omfatter øvrige 

organiserede medarbejdere med undtagelse af ledelsen. 

Mere information følger. 

God start for børnene i Forårs-SFO. Der har i år været en 

større andel af børn, som er startet på privatskoler. 

Skolebestyrelsen har et ønske om, at ledelsen undersøger, 

baggrunden for disse valg. 

20.30-20.40 Økonomi KV + CW Umiddelbart et stort overskud. Vi får budgetterne for 

kommende skoleår i denne uge. Skatteprovenuet skal bruges 

til varme hænder. 

20.40-20.50 Personalia KV, CW, SB Vi skal ansætte til kommende skoleår, bl.a. fordi vi får fire 1. 

klasser. 

Vi har ansat en lærer i et vikariat i ”Verdensklassen” – dansk 

som andet sprog, som starter 3/4-18. 

Vi skal overflytte en børnehaveklasseleder til kommende 

skoleår, da vi går fra fire til tre børnehaveklasser. 

20.50-21.00 Evt. Reminder om tidsplan for 

skolebestyrelsesvalg. 

Se bilag. 

                    


