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Referat 
Tilstede: Trine, Maja, Martin, Christine, Joan, Maria, Kathrine, Christin og Stine      

Afbud: Pernille, Lone, Karen og Victor 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.05 Godkendelse af referat  Godkendt. 

19.05-19.15 Tilbagemelding på unges brug af skolen efter 

lukketid 

v. KV Forældrenes hjælp efterlyses til at få mere ro på de unges 

(mellem 12 og 20+ år) spontane arrangementer på skolen. 

Der er udfordringer med meget alkohol, rusmidler og larm. 

Der samarbejdes med SSP og CFU. 

Vi har lænket vores borde- og bænkesæt, så de ikke kan 

flyttes og evt. bruges som stiger til at komme op på taget. 

Vægterindsatsen udvides hen over sommeren. 

19.15-19.25 Retningslinjer for håndtering af elevfravær v. KV – se bilag. Vi skal ikke formulere et 

princip. Det er et krav fra BUF, at alle skoler 

har en retningslinje og procedure som går i 

gang pr. 1/8 

Præsentation af skolens retningslinjer for 

fraværshåndtering. Retningslinjerne er godkendt i MED-

udvalget. Ferie udenfor skoleferierne kan blive til 

bekymrende fravær, hvis der er for meget af det. 

 19.25-19.40 Orientering fra: 

Skolen 

Øvrigt 

v. KV, CW, SB: Økonomi, personalia, nye 

tiltag for det kommende skoleår 

Vi har ansat Lillian som pædagog på mellemtrinet og i 

SFO2. 

Vi har slået et barselsvikariat op på en lærer til 1. årgang, 

en fast stilling på en pædagog til 3. årgang samt en stilling 

som husassistent til boden. 

Renoveringsprojekter: gardiner i aulaen, gulv i musik- og 

billedkunstlokalet, maling i begge musiklokaler, rengøring i 

ferien af alt over 2m i klasselokalerne, akustikplader til 

mellemtrinnet. 

 

19.40-19.50 Punkter til første møde efter ferien • Konstituering af bestyrelsen 

• Principper – hvor starter vi? 

Øvrige punkter til kommende møder: 

Det gode forældremøde – evt. udarbejdelse af en guide til 
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• Andet? forældre, lærere og pædagoger. 

Kontaktforældrenes ansvar ifm. klassearrangementer, ift. 

hvis der børn kommer til skade og ift. inddragelse af alle til 

arrangementer.  

Forslag til organisering af forældrearbejdet ifm. 

arrangementer.  

Udarbejde et årshjul som inspiration til 

klassearrangementer – fx delt ind i klassetrin. 

Mulighed for inddragelse af kontaktforældrene ifm. 

vedtagelse af nye principper - fx i høring. 

19.50-20.00 Evt. Tidspunkt for møder efter ferien? Der er et ønske fra ledelsen, om at tre møder i næste 

skoleår kan ligge kl. 17-19, så der bliver mulighed for at 

invitere medarbejdere ind til at lave oplæg om deres 

praksis ift. de tre udviklingsområder: teknologi, kreativt 

musisk og kulturel og international dimension. 

Oplæg af Søren Østergård den 12. september for 7. og 8. 

årgang. 

 

Møder i kommende skoleår: 29/8, 1/10, 8/11, 10/12, 27/2, 11/4, 27/5 og 15/6. 


