
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Godkendt uden bemærkninger 

 
2. Meddelelser (40 min) 

 
- Elevråd 
- SFO/Juniorklub 
- Skoleleder 
- Formand  

Elevråd: aktivitetsdag er planlagt til den 17. 
april. 

Juniorklubben: der er bestilt maler og nyt 
gulvtæppe. 

Skoleleder:   

Der arbejdes med de skærpede fraværsregler. 
Der sendes et forældreskriv ud snarest. 

Det er nu udarbejdet forskellige forslag til, 
hvordan SFO’en bliver placeret.  

 

3. Tidsplan skolebestyrelsesvalg – forår 
2020 (D/B 15 min.) 
- Der skal være valg til skolebestyrelsen 

ca. maj. Dette punkt er en drøftelse og 
evt. godkendelse af tidsplanen for 
valget. 

 
Bilag: Forældreskrivelse, Tidsplan 

 

 JS orienterer om tidsplan. 

Følgende er på valg: Lene Rørvig, Michelle 
Nielsen, Morten Hansen 

Der er ingen bemærkninger pt. til tidsplanen. 

 

4. Elevrådet har et ønske om at skolens 
ældste elever kan forlade skolen i 
frikvartererne (D/B 25 min.) 
- 2. behandling. Præsentation af 

elevernes ”høringssvar”, hvilket skal 
kvalificere skolebestyrelsens holdning 
til spørgsmålet/ønsket fra elevrådet og 
evt. afgøre om en prøveperiode kan 
komme på tale.  

 

Ud af 54 elever er der 2 som ikke ønsker at 
der skal være udgangstilladelse.  

Eleverne har udarbejdet et høringssvar  
(se bilag.)  

Afstemning omkring en prøveperiode på 
udgang men 20 min udgang for 8. og 9.klasse 
fra primo januar til 31.marts 2020.  Kun ved 
tilladelse fra forældre 

For: 8 
Imod: 1  

 

                               Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 27. november 2019 kl. 17.00- 19.00 
 
Referent: Anja Hessellund 
Fraværende: Line Prinds, Helle O’Connor, Michael Jørgensen 



5. Ordens- og værdisætninger for ”Den 
Blå Æske” (D/B 10 min.) 
- Børn i SFO skal kende til ordens- og 

værdisætningerne med henblik på at 
kunne agere inden for rammerne.  

- SFO har udarbejdet et forslag, som 
ønskes drøftet og evt. godkendt. 

 
Bilag: Ordens og værdisætninger Den Blå Æske 

 

Godkendt uden bemærkninger 

6. Princip for Underretning af hjemmene 
om elevernes udbytte af 
undervisningen. 
(D/B 20 min.) 
Bilag: Princip for underretning af hjemmene om elevernes 
udbytte af undervisningen 

Godkendt uden bemærkninger 

7. Drøftelse af udskolingssituationen.  
(D 10 min.) Fokus på trivsel på skolen 

Der er sendt invitation ud til hele 
skoledistriktets kommende 0.klasses elevers 
forældre til informationsmøde for at fortælle 
om skolen. 

8. Budget (O 10 min) 
 
Opfølgning pr. 31.10.19 inkl. 
forbrugsprocenter.  
 
Bilag: Budget jan. – okt. 2019 

Gennemgået og godkendt. 

9. Evt. Der er et ønske om bedsteforældredeltagelse 
til juleklippedag. 

10.  pkt. til kommende møder Skolebestyrelsesvalg  

Orientering fra elevråd omkring udgang i 
skoletiden. 

Drøftelse af udskolingssituationen.  

 

11. Godkendelse Referat (B – 10 min) Oplæst og godkendt 

 

 

 


