
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 

min) 

Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser (O - 5 min) 

- Elevråd 

- SFO/Juniorklub 

- Personale 

- Skoleleder 

- Formand 

 Skoleleder: 

Hele skolen deltager samlet til åbning af 

Maries Festival.  

Ift. Corona er rammerne blevet lempet. Der er 

fortsat dog skærpede omstændigheder 

omkring hygiejne samt smitteopsporing. 

Derfor er skolens elever opdelt i afdelinger. 

De nye toiletter i indskolingen er sat til at 

være færdigt slut september. 

Al personale deltager i dette skoleår i en 

fælleskommunal indsats omkring co-teaching 

og to-voksne i undervisningen.  

Der gennemføres APV i efteråret. 

Elevrådet: 

Der er fortsat udfordringer med elev-

toiletterne ift. dårlig lugt og problemer med 

låsene. 

Svævebane, hoppepude, trampoliner, 

skaterbane og klatrestativ samt fodboldbaner 

med græs er bl.a. ønsker til ny legeplads. 

Derudover er der ønske om nyt volley-net. 

Der er ønske om længere pauser og kortere 

skoledage, da eleverne bliver trætte. 

Mulighed for kortere skoledag tages op i 

skolebestyrelsen igen til foråret 2022.  

Møde i Skolebestyrelsen  
 

Onsdag, den 25. august 2021 kl. 16.00 – 17.00 

 

Referent:  Vibeke Vind 
Deltagere:  Deltagere: Michelle Nielsen,  Jonna Laursen, Brian Falk, Morten 

Hansen, Kitty Gamkinn, Marianne Ahlers, Michael Jørgensen, Vibeke Vind, 

Jens Skouboe,  , Michelle Christensen, Line Prinds 

Fraværende:  Helle O´Connor 



Der er ønske om at udskolingen igen må få 

udgangstilladelse.  

Juniorklub: 

God opstart og stor tilslutning til 

juniorklubben. Der planlægges med 

arrangementer og ture ud af huset. Bl.a. 

LAN-party.  

Personale: 

God start og dejligt at der igen køres efter 

skema med mere almindelige skoledage igen. 

3. Høringssvar budget (D – 25 min.) 

- Rundt om bordet med input til 

hørringsmateriale 

- Opsamling af synspunkter til 

høringssvar 

 

Frist for indsendelse af høringssvar 

2. september 

Bordet rundt ift. kommentarer til 

høringsmateriale.  

På vegne af hele skolebestyrelsen laver Kitty, 

Brian og Marianne et samlet høringssvar til 

indsendelse. 

Til udviklingsrådet gives der et ønske videre 

omkring økonomi til legeplads.  

4. Status legeplads (O – 15 min.) 

 

 

Der orienteres om status på den nye 

legeplads.  

5. Skolebestyrelsens arbejde i 

skoleåret 21/22 (D – 5  min.) 

Kort rundt om bordet med ønsker om 

arbejdsområder i 2021/2022 

 

Vi skal bl.a. have kigget på 

ordensregler, principper og værdier, 

ligesom der er modtaget ønsker fra 

medlemmer om, at der arbejdes med 

trivsel og bevarelse af overbygningen. 

  

Bordet rundt omkring ønsker: 

 

 

Arbejde med årshjul for skolebestyrelsen. 

Tilsyn med principper 

Fokus på trivsel og bevægelse i skoledagen 

Forældreinput  

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 

 

6. Godkendelse referat (B – 5min.)  Referat godkendt 

 


