
Skolebestyrelsesmøde 
 
 

Mandag den 25/02  2019 kl. 17.00 – 19.00  
 
 

         Ordstyrer: Tine 
 
 
Tilstede: Tine, Charlotte, Frank, Anders, Kim, Allan, John, Thomas og Mette 
 
Fraværende: Louise, Troels, Stine, Cecilie og Ali,  
 
Dagsorden: 
 
 

Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

1. Godkendelse af referat   Referat godkendt. 

 

2. Nyt fra elevrådet  Ingen tilstede fra elevrådet. 

 

3.  Aktuelle emner : a. Regnskab 2018: Gennemgang af de overordnede 

prioriteringer og resultat.  

b. Status på møbler, gardiner, maling.  

c. SFO/forårssfo 

 

a) Overskud, når det hele er gjort op. Vi 

har løbende fået nye elever med særlige 

behov, som gør, at vi har fået nogle 

ekstra ressourcer. Vi har også ansat 

personale. Der kommer stadig 

omprioriteringer fra skoleafdelingen i 

det kommende skoleår. Oversigt over 

økonomien sendes ud som bilag til 

referatet. 

b) Tur rundt og se på møbler. Det ser flot 

ud! 



c) Brainstorme ift. til emner. Heidi skal 

have mulighed for at være med i 

arbejdsgruppen. Lovkrav, at der skal 

ligge nogle principper. Vi vil gerne 

fortælle, alt det gode vi gør i SFO’en. 

Forventningsafstemme, hvad tænker 

bestyrelsen omkring den gode 

SFO/foårssfo. 

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der ser 

på 2 principper, et for SFO og et for 

forårsSFO: 

Anders, Heidi, John, Lars, Charlotte og 

Thomas. 

 

3.  Punkter til orientering og 

drøftelse 

a. Princip: skole/hjem samarbejdet. Drøftelse og 

beslutning. Bilag udsendes inden mødet (30 min) 

b. Princip: Vikar. Drøftelse og beslutning. Bilag 

udsendes inden mødet. (30 min) 

 

a) Drøftelse af prioriteringen af 

rækkefølgen i princippet. Udbygge med 

forskellige retningslinjer fx: om eleverne 

skal være med i samtalerne. 

Skolebestyrelsens holdning er som 

udgangspunkt, at eleverne deltager i 

samtalerne. Vi skal have et fælles 

udgangspunkt, så vi gør det samme på 

de forskellige årgange. Punktet tages 

med på et afdelingsmøde i indskolingen, 

så vi hører hvilke overvejelser, der ligger 

til grund for om eleverne er med eller ej. 

Justeringer i princippet, som er skrevet 

ind. 

b) Læsning af princippet for vikardækning. 

Synlighed ift. klassernes vikarer og 

lærere. Det tager vi med fremadrettet. En 



ensartethed i princippets udformning. 

Der er ingen yderligere kommentarer til 

princippet. Princippet er godkendt. 
 

4. Orientering/meddelelser 

     - a) formand 

     - b) ledelse 

     - c) TR/AMR 

     - d) elevråd 

     - e) andre 

 a) Kaffeplan i fællesugen: torsdag den 28. 

marts fra 15 til 17. Det vil være godt, 

hvis nogen kan komme før kl. 15, så vi 

kan nå at brygge kaffe, inden folk 

kommer. Thomas og Mette vil gå i gang, 

og aftale nærmere med Rene.  

Kl. 15 starter Anders og Tine, og andre 

kommer løbende indtil kl. 17. Der skal 

brygges og hentes kaffe til cafeerne. 

Afventer præcision af opgaverne fra 

planlægningsgruppen. 

 

            SFO og seniorer: Et godt nyt initiativ.  

            Vi når det ikke i år, men evt næste   

            skoleår. 

b) Vi har haft besøg af Heidi, som 

begynder på fredag. Vi glæder os til at 

byde Heidi velkommen. 

Nyt udspil med en kortere skoledag i 

indskolingen – vi går i gang med 

planlægningen og beregningerne. 

 

c) Intet nyt. 

 

5.  Eventuelt  Husk bilag vedr. økonomi. 

6. Punkter til kommende 

møder      

  



7. Datoer for kommende 

møder 

 Torsdag den 28. marts 

Tirsdag den 23. april. 

Onsdag den 22. maj. 

 


