
Skolebestyrelsesmøde 
 
 

Mandag den 19/8  2019 kl. 17.00 – 19.00  
 
 

         Ordstyrer: Tine 
 
 
Tilstede: Tine, Charlotte, Thomas, Kim, Sara, Christian, Anders, John, Mette 
 
Fraværende: Frank, Allan,   
 
Dagsorden: 
 
 

Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

1. Godkendelse af referat  2 min Referat godkendt. 

Referat og dagsorden bedes sendes ud samtidig 

– så er det nemmest. 

2. Nyt fra elevrådet 10 min - Ungemiljøet: Ønsker sig borde/bænke. 

- Nye repræsentanter på fredag den 23.8. 

- ’Sukker-politik’ – indkøb i Rema 

(elevernes egen sundhed, ift. de yngre 

elever). Sund fornuft gælder. 

- Muligt at informere i en UUV-time.  

- Postkassen, elevrødderne informerer 

folk om at den findes. Ris og Ros. 

3.  Aktuelle emner : a. Valg til skolebestyrelsen: Vi skal have 

suppleringsvalg, da der mangler medlemmer. 

Procedure og tidsplan gennemgåes. 15 min.   

 

b. Forældremøder: Vi skal have fordelt 

a) Vi skal have et suppleringsvalg, fordi 

flere medlemmer enten er flyttet eller 

ikke har så meget tid pga deres arbejde. 

Der kommer en plan om valgproceduren 

og tidsplan for valget midt i september 



forældrerepræsentanterne på de forskellige årgange. 

Samtalepapir til forældremøderne. Tine kommer med 

et oplæg. 15 min. 

 

fra skoleafdelingen. Der er flere skoler i 

samme situation.                                          

                                                               

Vi drøftede om frafaldet drejer sig om 

den måde vi holder møder på. Længden 

af møderne og frekvensen opleves, som 

passende. Vi fortsætter på samme måde 

med mødelængde og frekvens.  

 

På forældremøderne er det i orden at 

opfordre folk til at stille op i bestyrelsen. 

De må gerne henvende sig til Thomas. 

Vi mangler to medlemmer i bestyrelsen 

og to suppleanter til bestyrelsen. 

 

b) Liste over forældremøderne. Fordeling                  

af bestyrelsesmedlemmer. 

Tilbagemelding om bestyrelsen om sted 

for møderne.                              

Samtalepapir til forældremøderne. 

Drøftelse af samtalepapiret. Det virker 

godt, så der er ikke brug for justeringer. 

 

3.  Punkter til orientering og 

drøftelse 

a. Lejrskoleprincip: I flere klasser har der været 

tradition for, at man tager afsted på hytteture. I nogle 

tilfælde er disse hytteture planlagt i hverdagene og 

skolen er blevet spurgt om lærerne så kan komme ud 

og undervise der, hvor hytteturen afholdes. Der er 

typisk en egenbetaling på disse hytteture og derfor er 

det vigtigt, at bestyrelsen tilkendegiver en holdning til 

dette. 35 min.  

a. Lejrskoleprincippet skal der ikke ændres 

ved. Vi har stadig lejrskole på 4. årgang 

og 8. årgang.                                               

Vi vil gerne drøfte de egenbetalte 

hytteture. Det kan være svært at skelne 

mellem forældrebetaling og 

skolebetaling. Beløbet kan løbe op for 

egenbetalingen, og hvad tænker vi om 



 

b. Dannelsesfolder: Sammenhæng mellem dannelse og 

princip om forældresamarbejde. 15 min. 

 

det? Det skal være muligt for alle elever 

at deltage i hytteture.                               

Vi kan risikere at sætte folk i en 

klemme, hvis vi siger ja til 

forældreplanlagte ture (med 

egenbetaling) i skoletiden, og det ønsker 

vi ikke.                                                  

Det gældende princip er, at ingen elever 

må ekskluderes ift en hyttetur.               

Et dilemma er, at hvis vi siger ja til 

hytteture, når der er en egenbetaling, så 

vil der være elever, som ikke kan 

deltage.                                                     

Der er enigehed om, at egenbetalte 

hytteture skal foregå  i weekenden eller 

fra fredag til lørdag. Ikke i hverdagene. 

Vi fik også en overordnet drøftelse af 

’klassekasser’, og hvad vi gør, når 

familier ikke ønsker/kan betale.            

Vi giver en melding til forældre-

rødderne: Det er vigtigt, at minde om 

betaling til alle forældrene. Det er vigtigt 

at skrive direkte til forældrene, hvis der 

mangler en betaling, så vi undgår at 

hænge enkelte familier/elever ud. Det er 

frivilligt om man vil være med i en 

klassekasse.                                     

Vigtigt at klassekassen ikke er med til at 

grave grøfter, men den er med til at 

skabe mulighed for gode sociale 

arrangementer for alle. 



b. Dannelsesfolderen blev præsenteret, og 

dialogspillet er kommet i gang på 

forældremøderne. Det er udarbejdet af 

en gruppe lærere. Personalet har spillet 

dialogspillet, og det gav grobund for 

gode samtaler/drøftelser. 

 

NB: Vigtigt, at telefonerne stadig lægges væk. I 

udskolingen skal telefonerne være i tasken i 

løbet af dagen.  

Det skal nævnes for lærerne igen. 

 

4. Orientering/meddelelser 

     - a) formand 

     - b) ledelse 

     - c) TR/AMR 

     - d) elevråd 

     - e) andre 

10 min. a) Intet fra formanden 

b) Ingen ny aftale mellem regeringen og KL. 

Budgetforslaget kommer ud den 3.10. ingen tid 

til høringssvar. Kort proces.  

Rengøringen: Alle havde fået besked om at 

rydde deres forberedelsesborde, ingen rengøring 

var gjort efter ferien. Flere personaler har gjort 

rent i deres klasser. Vi afholder et møde med 

rengøringen. 

Nyansættelse, Sofie, Stefan og Nanna 

Besked til Mo: Indkøb til klasserne. 

 

Tjek op på t-shirt til klasseturneringer, vi køber 

det ind, hvis vi ikke allerede har trøjer. 

 

c) Intet nyt. 

 

 

 



 

5.  Eventuelt 5 min.  

 

 

6. Punkter til kommende 

møder      

5 min. Budgetforslag, facility mangement. 

Centralisering af tekniske serviceledere. 

Tilbagemeldinger fra forældremøder. 

Frikvarterne, principper for at være ude i 

pauserne. 

Evt drøftelse om brugen af mobiltelefoner. 

 

7. Datoer for kommende 

møder 

Næste møde den 17.9.19  

 


