
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B – 5 min) 
 

Dagsorden godkendt 

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

 
Skoleleder:  
Skolen her i dag haft besøg af udvalgsformand 
Conny Høy 
 
Legepladsen er næsten færdig. Der kommer 
legepladsinspektion 3/6. Der arbejdes på at 
afholde officiel åbning inden sommerferien.  
 

3. Skolebestyrelsens mødekalender 22/23 
(D/B – 10 min) 
Drøftelse af kommende skoleårs placering af 
møder. 
 
Bilag: Forslag til møderække 
 

 
 
Onsdag den 24. august kl. 16.00 – 18.00  
Onsdag den 28.  september kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 26. oktober kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 23. november kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 14. december kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 22. februar kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 29. marts kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 26. april kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 24. maj kl. 16.00 – 18.00 
Onsdag den 21. juni kl. 16.00 – 18.00 

 

 

 

Budget: Opmærksomheden henledes på høringsfristen 
den 1. september 2022 for alle MED-udvalg, råd og 
bestyrelser.  Materialet udsendes den 18. august 2022. 
Det betyder, at der skal arbejdes med dette inden mødet 
den 31. august 

 

4. Ordensregler (O/D – 20 min) 
Herunder orientering og drøftelse af 
retningslinje for vold og trusler mellem 
elever. 
Fortsættelse af punkt fra forrige møde. 

Skoleleder orienterer om det igangværende 
arbejde med udarbejdelse af retningslinjer for vold 
og trusler. 

Møde i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag, den 25. maj2022 kl. 16.00 - 18.00  
 

Referent: Vibeke Vind 
Deltagere:  Michelle Christensen, Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Brian Falk, Morten 
Hansen, Marianne Ahlers, Kitty Gamkinn, Michael Jørgensen, Vibeke Vind, Jens 
Skouboe 
Elevrepræsentanter:  

Fraværende: Mikkel, Clara, Michelle Nielsen 



 
Bilag: Udkast til retningslinjer for vold og 
trusler 

 

Drøftelse af tilføjelse: ”orientering af øvrige 
forældre” samt stillingtagen til hvornår og til hvem 
der skal informeres om en given episode. 
 
Skolebestyrelsen har et ønske om at få tilføjet 
følgende passage:  
Den enkelte elev skal opleve at modtage optimal 
hjælp og støtte under og efter hændelsen. 
 
Retningslinjerne tages med i personalegruppen til 
videre drøftelse.   
 

5. Trivselsmåling 2022 (O – 30 min) 
Fortsættelse af drøftelse fra forrige møde, 
vedr. resultatet af årets trivselsmåling.  
 

 Skoleleder orienterer om iværksatte handleplaner 
på baggrund af APV’en.  

6. Medlemspunkt – Lejrskole (D – 10 min.) 
 
 

 Den gældende struktur fastholdes til kommende 
skoleår. 
 
Lejrskolestrukturen og den økonomiske 
konsekvens skal på som punkt i skolebestyrelsen i 
kommende skoleår. 

7. Budget (O – 5 min) 
Status på budget, januar – april 2022 
 
 
 
 
 

Klasse Elever 

0.A 10 

1.A 14 

2.A 21 

3.A 18 

4.A 17 

5.A 29 

6.A 24 

7.A 22 

8.A 12 

9.A 12 

 
Bilag: 
Budget med forbrugsprocenter, januar - 
april 2022 

 

Skoleleder giver status på budgettet.  

8. Godkendelse af referat (B – 5 min) 
 

Referat godkendt 

9. Eventuelt (D – 10 min) 
 

Drøftelse om plan for trafikken (biler og bløde 
trafikanter) når den nye legeplads er åben.  
 
 

 


