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Referat 
Tilstede: Lone, Christine, Pernille, Martin, Maja, Maria, Kathrine, Christin og Stine 

Afbud: Trine, Karen, Viktor og Joan  

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

19.00-19.05 Godkendelse af referat  Referatet er godkendt. 

19.05-19.15 Nyt fra elevrådet v.Viktor Punktet udgår. 

Skolen er tilmeldt fælles elevrådsdag. 

19.15-19.20 Tilbagemeldinger ifht. skolebestyrelsesvalget Status v. alle Trine vil genoverveje sin position som formand og evt. 

være suppleant i stedet for. 

Der er en ny, der gerne vil indtræde i skolebestyrelsen. 

Dvs. at Trine kan få mulighed for at blive suppleant og 

bestyrelsen skal så konstitueres i august, hvor der skal 

vælges en ny formand.  

19.20-19.30 Alkohol ved skolearrangementer Orientering omkring konkret henvendelse 

samt refleksioner i den forbindelse v. KV  

Der er kommet en forældrehenvendelse ifm. en undren 

over salg af alkohol til kulturfestivalen. 

Spørgsmålet er, om alkohol er nødvendig ifm. 

skolearrangementer.  

Drøftelse på baggrund af ovenstående. 

Beslutning: Der skal ikke være salg af alkohol til 

arrangementer, som skolen og SFO står for. 

19.35-19.45 Kulturfestivallen Tilbagemelding vedr. Bestyrelsens stand og 

synlighed 

Der var få henvendelser, måske er der større mulighed for 

at komme i dialog til markedsdagen. 

Formålet med bestyrelsens tilstedeværelse skal formuleres 

og sendes ud på forhånd: synliggørelse af 

skolebestyrelsens arbejde, dialog om evt. fremtidige 

emner, information om, hvordan forældrene kommer i 

kontakt med skolebestyrelsen mv.  

Synliggørelse af fx principperne som udgangspunkt for 
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dialog. 

Punktet kommer på det første SB-møde i det nye skoleår. 

 19.45-20.00 Orientering fra: 

Skolen 

Øvrigt/alle 

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

tiltag for det kommende skoleår 

Vi har ansat:  

En dansk-/læsevejleder i en fast stilling til mellemtrinet og 

udskolingen. 

Christina i en fast stilling i Verdensklassen. 

Vanessa i en fast stilling i udskolingen. 

En lærer i fast stilling i indskolingen. 

En lærer i et barselsvikariat i indskolingen. 

En pædagog i fast stilling i indskolingen. 

-Vi ansætter en pædagog til mellemtrin og SFO2. 

 

Vi får en virksomhedspraktikant, som er mediegrafiker. 

 

Vi har lavet forskellige investeringer: 

Mørklægningsgardiner i aulaen 

Lyddæmpning i loftet på to årgange på Tarupgårdsvej 

Renovering af musiklokaler 

Nyt gulv i billedkunst 

 

I september har vi pædagogisk døgn med hele personalet 

med afsæt i vores udviklingsområder: det kreativt musiske, 

teknologi og den internationale dimension. Arbejdet 

understøttes forlods af to foredrag i august om dannelse. 

20.00-20.45 Principper Drøftelse v. alle: (husk link fra tidligere 

drøftelser: 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper) 

 

• Hvor ønsker bestyrelsen at starte?  

• Er der nogle principper, der trænger 

til et eftersyn? 

• Hvordan lægges tilrette, så en ny 

Alle principper skal hedde ’principper’ 

Alle principper skal justeres ift. Metaprincippet 

Mangler vi nogle skal-principper? 

Alle principper sendes ud til skolebestyrelsen. 

Vi tager 2-3 af de eksisterende principper på hvert møde 

og herefter de skal-principper, vi mangler. 

På det næste møde i juni skal vi lave et nyt skal-princip om 

elevfravær. Der sendes materiale ud forud for mødet. 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper
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bestyrelse kan arbejde videre fra 

august? 

20.45-21.00 Punkter til næste møde  

Evt. 

 Hvordan ser fraværsproceduren ud for lærerne – der er 

ofte vikarer på flere klasser? 

Vi har enkelte langtidssygemeldinger, men lavere dag til 

dag fravær ift. Sidste skoleår.  

Så vidt det er muligt, sættes den samme vikar på klassen, 

hvis der er fravær i flere på hinanden følgende dage.  

Vi bruger næsten kun kendte vikarer, som er fast tilknyttet 

skolen. 

Vi er opmærksomme på, at der skal ligge vikarbesked til 

vikarerne – det er ikke et krav ved sygemelding, men ved 

planlagt fravær. 

 

Ønske om et punkt til et af de næste SB-møder: Hvordan 

inddrages bevægelse i undervisningen? Hvad er 

bevægelse i undervisningen ud fra et forældre-, elev- og 

lærerperspektiv. 

 

Drøftelse af elevernes adgang til at låne computere. 

Eleverne på mellemtrinet får Cromebooks umiddelbart 

inden eller efter sommerferien. 

 


