
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Dagsorden godkendt 

2. Meddelelser (O - 20 min) 
Elevråd 
SFO/Juniorklub 
Personale 
Skoleleder 
Formand 

Formand: 

På vegne af skolebestyrelsen er der blevet sendt 
høringssvar til budgetforslag.  

Ift. toiletforhold er der på baggrund af et tidligere 
ønske fra elevrådet, sat flere tiltag i værk. Derudover 
forventes det at fire nye toiletter på 
indskolingsgangen åbnes til brug i uge 40. 

Elevråd: 

Elevrådet orienterer om at der arbejdes med 
følgende: 

-brug af mobiltelefoner i pauser på mellemtrinnet 

-lys til multibanen  

-ønske om mulighed for toiletbesøg i pauser 

-mulighed for at være sammen på tværs af klasser.  

-ønske om redskaber/tuscher m.m. til brug i pauser. 

-flere luftepauser/aktivitet i timerne. 

-ønske om kantine 

-udskolingen ønsker sig opdelte toiletter 
(mellemtrin/udskoling) 

-Fjernelse af mobilhoteller 

-Ønske om udgangstilladelse for udskolingen. 

 

Personale: 

-Elevers brug af microovne er udfordrende. 
Elevrådet laver et rul ifm. rengøring m.m. 

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 29. september 2021 kl. 16.00 – 18.00 
 
Referent: Vibeke Vind  
Deltagere:   Michelle Nielsen,  Jonna Laursen, Brian Falk, Morten Hansen, 
Marianne Ahlers, Michael Jørgensen, Vibeke Vind, Jens Skouboe, Michelle 
Christensen, Line Prinds 
Fraværende: Kitty Gamkinn, Helle O’Connor 



 

Skoleleder: 

-Coronatiltaget omkring inddeling i afdelinger er nu 
ophævet.  

-I forbindelse med temauge på skolen, inviteres 
elevers familier til åben skole torsdag i uge 41 i 
tidsrummet 15-17. 

Juniorklub: 

Juniorklubben havde en rigtig god tur til Legoland. 

 

3. Status legeplads (O/D – 45 min.) 
 
Ejendomscenteret deltager på mødet 
med henblik på orientering om 
anlæggelse af udeområdet herunder også 
tidsplanen for arbejdet. 
 
Under mødet deltager Louise 
Langschwager (Landskabsarkitekt) og 
Susanne Fast (Centerleder, 
Ejendomscenteret). 
 

 

Repræsentanter fra ejendomscenteret præsenterer 
den nuværende status på legepladsprojektet. 
Drøftelse og spørgsmål/svar  

4. Budget (O – 25 min.) 
Opfølgning på forbrugsprocenter 
 
Orientering og forventning til 
fremskrivning af budget 22 
 

Skoleleder orienterer omkring forbrugsprocenter. 

 

Skolens ledelse orienterer om fremskrivning af 
budgettet.  

5. Den åbne skole (D – 10 min.) 
Hvad gør vi lige nu for at tiltrække den 
nye årgang til skolen m.v. 
 

 
Punktet flyttes til mødet i oktober 

6. Hvordan får vi lærerne til at 
prioritere naturen endnu mere i 
undervisningen? (D – 10 min.) 
 

 

Punktet flyttes til mødet i oktober.  

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

 


