
 

 

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

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

Elevråd: 

-Ønske om kantinemad igen mandag og tirsdag. 

-Ønske om mere dekoration/udsmykning på væggene. 
Gerne elevproducerede. 

-Der er lavet og hængt kampagne-plakater op på 
toiletterne. Det synes at have en positiv effekt.  

SFO/Juniorklub: 

-SFO og juniorklub har udsendt opslag omkring 
tilkaldevikar til dække af fravær blandt fast personale. 

Personale: 

-Der er igen givet udgangstilladelse til 8. og 9. klasses 
eleverne i 12-pausen. 

Skoleleder: 

-der er igen skærpede retningslinjer ift. Corona grundet 
stigende smittetal.  

-Ift. punktet omkring elevtrivsel fra sidste 
skolebestyrelsesmøde, er det blevet bragt på et 
personalemøde, hvor hvert klasseteam arbejder med den 
enkelte klasses besvarelser. Hvert klasseteam melder 
tilbage i form af handleplan.   

-Ift. punktet om at komme mere ud i naturen, er det 
blevet bragt med til personalemødet  

3. Mobilpolitik (D/B – 20 min.) 
På baggrund af henvendelse fra elevrådet 
er håndtering af mobiltelefoner blevet 
drøftet på personalemøde.  
(Bilag - Udkast til ny mobilpolitik)  
 

 Drøftelse af mobilpolitikken. 

Det ønskes tilføjet til politikken, at elever må rette 
henvendelse til læreren i løbet af skoledagen, hvis der er 
behov for at kontakte forældrene. 

Muligheden for at mobilerne for mellemtrin og 
udskoling, må være i tasken i stedet for et mobilhotel, 
drøftes. 

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 24. november 2021 kl. 16.00 – 18.00 
 
Referent: Vibeke Vind  
Deltagere:   Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Morten Hansen, Marianne Ahlers, 
Michael Jørgensen, Vibeke Vind, Jens Skouboe, Michelle Christensen, Line Prinds, 
Kitty Gamkinn 
Fraværende:  Brian Falk, Helle O’Connor 



Det ønskes tilføjet til mobilpolitikken, at skolen er 
erstatningspligtig, såfremt denne inddrager en elevs 
telefon (mobilhotel eller konfiskering). 

Mobilpolitikken tages med som beslutningspunkt til 
kommende møde. 

4. Princip vedr. undervisningens 
organisering (D/B– 25 min.) 
Et af de obligatoriske principper er vedr. 
undervisningens organisering. I arbejdet 
med ajourføring af skolens principper er 
der udarbejdet et udkast til drøftelse. 
 

Skoleleder lægger fremover link ud til forældre på Aula af 
referater fra skolebestyrelsesmøder samt af udfærdigede 
principper. 

I forbindelse med skolebestyrelsens opgave med at føre 
tilsyn til skolens praksis, drøftes muligheden for en 
procedure, hvor skoleleder, forældre og med-udvalg 
foreligger evaluering for bestyrelsen forud for revidering. 
Dette ift. justering af princippers indhold. 

Princip godkendt af bestyrelsen.   

5. Budget (O – 15 min.) 
Opfølgning på forbrugsprocenter 
 

Klasse Antal elever 

0A 11 

1A 11 

2A 21 

3A 14 

4A 16 

5A 27 

6A 23 

7A 20 

8A 12 

9A 11 

I alt 166 

 
 

Skoleleder orienterer om budget og forbrugsprocenter.     

Drøftelse af muligheder for at knække kurven for 
elevtallet i positiv retning.  

6. Status legeplads (O – 10 min.) 
Orientering vedr. opdateret tidsplan.  

 
Planen for opførsel af legepladsen følges på nuværende 
tidspunkt. Arbejdet er i gang og forhåbningen er, at 
enkelte områder af legepladsen forhåbentligt kan tages i 
brug efter jul, hvis planen fortsat følges.  

Der er fokus på trafik forhold omkring skolen.  

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

 

8. Evt. 
 
 

  

  

 


