
  

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 090322 
 
 
 

Mødedato 

09.03.2022 

Mødested/lokale 

Mødelokale ved indskolingen. 
Indgang via nye indskolings 
garderobe. 
 

Mødetidspunkt 

kl. 

17.00 

 

Sluttidspunkt 

kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen 

Afbud: Anders, Lars Berg, 

elevråd. 

 

Direkte telefonnr. 

 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (B)    17:00-17:05 
 

2. Orientering (O)      17.05-17.50 
 
Skoleledelse: 
- Status på byggeri (tegninger over Kong Gauers Gård og vendeplads ved Gården) 

o Personale og administrationsbygning er klar til indflytning omkring 1.juni. 
o Tunnelelementer er desværre forsinkede, og derfor er tidsplanen rykket således, at 

tunnelbyggeriet på Fælleshåbsvej først går i gang omkring september.  
 

- Corona 
o Corona fylder heldigvis ikke så meget mere. Der er ingen restriktioner mere, og nu kan 

vi endelig gøre det vi plejer – bl.a. Forårskoncert. Selvom vi stadig har byggeri, så vil vi 
afvikle Forårskoncerten. Dato er den 17.maj. 

o Vi prøver at lære af de erfaringer. vi har gjort os i coronaperioden. 
 

Formand: 
- Lars A. erstatter Michael R. som bestyrelsens anden repræsentant ved GIC repræsentantskab 

sammen med Søren M. Næste repræsentantskabsmøde d. 22.3. 
- Valg til bestyrelsen 

o Kommende 0.klasses forældre orienteres om, at de har mulighed for at stille op til 
bestyrelsen. 



 
 
Medarbejdere: 

o Vi er ved at nærme os noget, der ligner normaltilstand. Vi begynder bl.a. lige så stille at 
kunne have pædagogiske drøftelser igen. 

o Der er en god travlhed blandt de store elever (konfirmation, eksamen, brobygning 
m.m.). 

 
Elevråd: 

o Fraværende 
 

3. Årsberetning (D+B)     18.20-18.35 
Bestyrelsen beslutter indhold, og hvem der udarbejder årsberetningen. 

o Indhold; sammenlægning august 2021, byggeri, samarbejde m. hal, repræsentantskab, 
principper, trafikpolitik, tunnelvarsling, covid-19, forventning til forældre, 
klimahaver… 

 
4. Kvalitetsrapport Fælleshåbsskolen 2020/21 - Bilag1 (0)  18.35-18.50 

Data fra Kvalitetsrapporten fremlægges og drøftes. 
o På alle parametre oplever skolen en positiv fremgang i forhold til tidligere. 

 
5. Økonomi  (0)     18.50-19.15 

o Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Princip for brug af devices - Bilag2 (B)   19.15-19.45 

Princip for devices er op til mødet sendt rundt til kvalificering i bestyrelsen  
og skal besluttes ved mødet. 

o Godkendt 
 

7. Punkter til næste møde (21.4.22)    19.45-19.50 
 

o Årsberetning gennemgås  
o Økonomi 
o Fag/time-fordeling (læringsbånd, teknologiforståelse, musik/eng i 0.kl., valgfag m.m.) 

 
8. Evt.      19.50-20.00 

- ”Den sureste uge” – den 15.marts. Starter kl. 9 og ca. 2 timer frem. Politiet deltager. Formål at 
takke skolepatruljen for det arbejde de gør. Ønske om at en bestyrelsesrepræsentant vil deltage 
(behøver ikke være m. deltagelse i 2 timer). Anja snakker med Heidi. VF følger op med Heidi 
omkring kakao m.m. 
 


