
       
 
 

Referat 
Skolebestyrelsen 

 
 
 

Mødedato 

28.01.2020 

Mødested/lokale 
 

Mødetidspunkt kl. 

18.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen, ledelse, medarbejderrepræsentanter. 

Referent 

Ulla 

Afbud 

Ane Kronborg 

 
 

1. Godkendelse af referat       
Referatet er godkendt    18.00 

 
        
2. Orientering       18.05 

 
Formand: 
Dialogmøde d. 200120 
- Ny strategi ift. specialcentrene: ”Fællesskab rykker” 
- Obligatorisk praktik for 8. kl. 
- Styrelsesvedtægter ud i SB ang. 2 el. 4 års. valgperiode. 
Opfølgning byggeri: 
- BFU har afholdt møde på Fælleshåbsskolen, så skolen samt område til fremtidigt 

byggeri i Gauerslund. 
- Møde med borgmesteren omkring alle byggeprojekter i Gauerslundområdet. 

Processen er sat i gang. 
 
Ledelse: 
Opgradering af læringsmiljøer på Fælleshåbsvej 
Fasernes og PU’s arbejde med værdier – ”Hvad gør vi allerede, og hvad drømmer vi 
om?” 
Trivselsstrategi/antimobbestrategi – SB ønsker forældreinddragelse omkring 
klassetrivsel. 

 
Medarbejdere:  
Indskolingen har emneuge om ”De 7 gode vaner” og inviterer til forældreaften d. 
6.2.20. 
Mellemtrinnet har fasefest d. 6.2.20. 



Udskolingen til filmfestival i Vejle. Projektopgaveskrivning i uge 10/11. Talentklasser 
”Højdespringerne” på gymnasiet med start uge 5 fra 9-14.00. 
 
Elevråd: 
Ikke noget nyt møde. Trivselsdagen skal planlægges ved næste møde. 
 
Vildanden: 
Vildandens bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i dette møde. 
27 børn pr. 1.2.20. Fokus fra forældrene ift. normering. 
 
Spisning     18.45 
 

 
3. Klassestørrelse  (O + D)    19.15 

Drøftelse omkring praksis ift. store årgange; økonomi, elevantal i hver klasse, 
ressourcer mv.  
Samlet er der ønske om god orientering ud til forældrene om overordnet indsats og 
konkrete tiltag. 
 
 

4. Valgperioder (D + B)    19.45 
Bestyrelsen skal beslutte valgperioder i henhold til ny styrelsesvedtægt. 
Der indstilles til, at der besluttes en 2-årig valgperiode uden forskudte valg – valg hvert 
2. år. Forretningsordenen ændres. 
 
 

5. Skal-principper (se Bilag) (D + B)   20.00 
Principperne læses igennem på forhånd. 
På mødet drøftes kun tilføjelse og rettelser. 
 
Mobilpolitikken bliver revideret i PU og fremlægges senere i SB. 
SB arbejder videre omkring et Skal-princip omkring skole/hjem-samarbejde. 

 
   
6. Evt.       20.50 

 
      

7. Punkter til næste dagsorden    20.55 
Kommende drøftelse af kost/sundhedspolitik. 
Sprogbrug på skolen. 
 


