
Referat af skolebestyrelsesmøde den 24. januar 2018 
Til stede: Maja, Martin, Trine, Christine, Viktor, Joan, Dorthe og Stine   

Afbud: Karen, Pernille, Maria, Lone og Christin 

Referent: Stine 

  
1. Godkendelse af referat 

• Godkendt. 

 
2. Nyt fra elevrådet / Viktor 

• Elevrådet planlagde James Bond galla for udskolingen, som blev afholdt i 
december. 

• Elevrådet har valgt, at det fremover er 9. Årgang, der bestemmer tema for 

udskolingens fest. 
 

3. Evaluering af skolefoto / alle 
• Ingen klager til kontoret. 

• Enkelte har nævnt, at der har været udfordringer med billeder af elever med briller, 
da de skulle tage brillerne lidt ned på næsen. Måske pga. evt. genskin. 

• Sen levering. 

• Vi bruger dem igen til efteråret. 
 

4. Valg til SB / DB, - se vedhæftede foreløbige tidsplan 
• Lone, Pernille og Maja er på valg.  
• Pernille og Maja genopstiller. (Lone?)  

• Valget annonceres den 22/2-18. Den 25/4-18 er der valgmøde. Ved evt. kampvalg 
skal der laves en afstemning, som afsluttes den 6/6-18.  

 
5. Orientering fra:  

• Ansættelsesudvalget 

o Tre kandidater til skolelederstillingen er gået videre til anden samtalerunde, som 
ligger mandag den 29. januar. 

• Kirkesamarbejdet / Martin 
o Fælles arrangement med kirken, Paarup og Tarup Skole. Det bliver evt. Søren 

Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, der skal lave oplæg for 7. og 8. 

årgang om sociale medier og de drøftelser og uoverensstemmelser der kan 
opstå mellem unge og deres forældre i den forbindelse. Elever om formiddagen 

og forældre om aftenen. Arrangementet kommer til at ligge i september 2018 
på Tarup Skole. 

• Forårs-SFO / SB 

o Der er indskrevet 66 børn, dvs. tre grupper á 22 børn.  
• Øvrigt / alle 

o Der har været to politiaktioner i forhold til trafikken omkring skolen inden jul og 
en efter jul. 

o Der er installeret nogle ekstra overvågningskameraer, som kan tage billeder om 

natten.  
  

6. Økonomi 
• Vi er gået ud af 2017 med et større overskud end forventet pga. uforudsete 

og/eller glemte refusioner eller tilbagebetalinger. 

 
7. Personalia 

• Vi har slået en fast stilling op på mellemtrinet samt en DSA-stilling i et 
barselsvikariat. 

  
 
Næste (ekstra) skolebestyrelsesmøde er den 19.03.2018 kl. 19-21 – møde med ny skoleleder. 

Mødet den 18.04.2018 flyttes til den 25.04.2018 kl. 18.00-20.00 incl. valgmøde. 


