
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 
min) 

Pkt. 3 flyttes til sidst på dagsordenen. 

Godkendt 

 
2. Meddelelser (15 min) 

 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Skoleleder 
- Formand  

Elevrådet:  

Der arbejdes stadig på at planlægge 
aktivitetsdagen. 

Der har været vis indtjening på salget af 
æbleskiver. 

Der arbejdes på at indhente priser på nye net til 
målene. 

Juniorklubben 

Der er et ønske om at der indkøbes et nyt 
bordtennisbord. 

JK har været i biografen, hvor der deltog 52 (53) 
børn i arrangementet.  

SFO: 

Der er implementeret, handleplaner for børn i 
SFO. 

Der er planlagt en ud af huset tur for børnene i 
januar. 

Skoleleder: 

I Fase 3 er der en primærgruppe som har vundet 
en 2.plads i matematiklærerforeningens 
plakatkonkurrence. 

Fase 1’s pædagogiske personale skal på kursus i 
Low Arousal og det gode arbejdsmiljø i januar- 
marts. 

ATS kommer på besøg indenfor de kommende 12 
mdr. 

                               Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 18. december 2019 kl. 17.00- 17.50 (Herefter frokost) 
 
Referent: Anja Hessellund 
Fraværende: Helle O´Conner 



Klyngesamarbejdet i klynge øst. Der arbejdes igen 
i år på en alternativ praktikuge for 8.klasse.  

Formand: 

Der er en pulje ca. 870.000 kr til fordelingen 
imellem de skoler der er berørt af de smarte m2  

3. Tidsplan for ansættelse af ny 
Viceskoleleder (O 10 min.) 
 

- På baggrund af Anja’s opsigelse fra 1. 
januar, skal en ny Viceskoleleder 
ansættes. 

- Tidsplan 
- Deltagelse af 1 – 2 

skolebestyrelsesrepræsentanter 
 

 JS orienterede om tidsplanen for ansættelse af ny 
viceskoleleder. 

Der er fundet en løsning til at varetage AH’s 
opgaver indtil en ny viceleder bliver ansat. 

 

4.  Frikvartersudgang 8. og 9. klasse 
(D/B 5 min.) 
 
- Der er udarbejdet et 

forældreskriv, som beskriver 
prøveperioden og forventninger 
hertil. 

Bilag: Forældreskriv udgang  

 

Drøftet og besluttet. 

Ordningen skal evalueres i april på 
skolebestyrelsesmødet. 

Aftalt, at elevrådet forelægger ”reglerne” for 
eleverne, inden prøveperioden træder i kraft. 

5. Budget (O 10 min.) 
- Kort gennemgang og status på 

budget. Opfølgning pr. 30.11.19 
inkl. forbrugsprocenter 

 
Bilag: Budget jan. – nov. 2019 

 

JS orienterede om økonomien.  

JS er i dialog med kommunen vedr. budgetudsving 
i varmeforbruget. 

Drøftelse omkring øget opmærksomhed på elevtal 
samt tilmeldte børn i SFO’en. 

 

6. Evt. Kvalitetsrapport er blevet tilsendt i denne uge. 

Der skal udarbejdes en kommentar i 
skolebestyrelsen, inden den 20. januar 2020. 

 

 

7. Godkendelse Referat (B – 5 min) Godkendt 

 

 

 


