
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 060921 
 

Mødedato 

06.09.2021 

Mødested/lokale 

Fysisk møde i gl. personalerum 
 

Mødetidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen  

Evt. afbud bedes meddelt til 

Vibeke Faber Mølholm 

Direkte telefonnr. 

21579648 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B)    17.00-17.05 
 

 
2. Orientering (O)      17.05-17:45 

 
Formand: 
- Orientering om temadag Det gode Børneliv 

 
Skoleledelse: 
- Status på byggeri 

- Ombygning af administration og personaleområde er i gang, men der er endnu stor 
usikkerhed omkring tidspunkt for færdiggørelse. Det bliver formentlig et eller andet 
tidspunkt mellem januar og april. 
- Skolens elever er inviteret til at bidrage med input til, hvordan området omkring 
tunnellen skal udformes. Her håber vi på, at vores Fablab, HDS, Billedkunst elever vil 
hjælpe med gode ideer.  

- Status COVID-19 
- Nære kontakter skal ikke længere sendes hjem. 

- Sammenflytningsfest 
  - Sammenflytningsfest er udsat til foråret.  
- Øvrigt 

- Skolen har i år særlig fokus på co-teaching, som er koblet op på holdtimer. Derudover 
har skolen prioriteret at indgå i et naturfagligt samarbejde og efteruddannelsesforløb, 
hvor alle naturfagslærere deltagere. 
- Skolen går en betydelig mere usikker økonomisk periode i møde. Ledelsen i 
samarbejde med forvaltningen er ved at danne sig et samlet overblik over de mulige 
scenarier, hvor skolen vil kunne gå hen at blive påvirket. Dette orienteres der mere 
detaljeret om til næste bestyrelsesmøde. 

 
Medarbejdere: 



- Flytningen har generelt fungeret godt, men der er travlt. Især SFOén og 
pædagogerne er lidt pressede i og med, at de ikke har kunnet komme helt på plads, 
da de ikke har adgang til alle de områder, det er meningen, de skal have. 

Elevråd: 
- Elevrådet ønsker pænere toiletter (renovering/maling/ny tapet). Konkret ønskes 

toiletterne malet. 9.kl. billedkunst valghold kunne evt. male 9.årgangs toiletter. 
- Ønske om større og overdækket cykelparkering og også scooterparkering gerne 

afskærmet fra de andres og specielt de smås cykelparkering. 
- Ønske om at elever i overbygningen må gå i Fakta. 
- Ophæv årgangenes opdeling af udeområderne.  

 
 
3. Folder forældreråd (se bilag1) (D+B)        17.45-18.15 

Vedlagte bilag drøftes og færdiggøres. 

a. Punktet udsættes til et senere bestyrelsesmøde 
   

4. Spisning 
 

5. EXIT-måling fremlægges/VF  (O+D)    18.45-19.15 
Vibeke fremlægger exitmåling 

 

6. Valg til skolebestyrelse    19.15-19.40 

Proces og tidsplan udarbejdes 

 

- VF tager kontakt til Lars Jespersen omkring, hvordan vi laver en procesplan for 

suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Hurtigst muligt. VF og MR laver planen. 
 

7. Medarbejderrepræsentantens rolle i forhold til skolebestyrelsesarbejdet (AB) 19.40-19.50 
 

- Skolebestyrelsen vil kunne deltage på orienterings-/personalemøde bl.a. i 

forbindelse med orientering om nye og relevante principper. 

 

8. Punkter til næste møde (B)    19.50-19.55 
Drøftelse af værdiregelsæt – proces, igangsættelse, udkast.  
Drøfte et princip for klassedannelse, herunder tydeliggørelse af kriterier og proces for 
klassedannelser/klassesammenlægninger. 

- Trivselsundersøgelse 

- Sende ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” til bestyrelsen 

(som O-punkt til næste bestyrelsesmøde). 

- Ledelsen kommer med udkast til klassedannelse 

- Gennemgang af gamle dokumenter/principper fra hjemmeside som evt. skal 

redigeres eller slettes.  

- Lærernes dag er den 5.10. SM sørger for kage. 

- AB kommer ikke til næste møde. 

 

9. Eventuelt     19.50-20.00 
 
 


