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Referat af skolebestyrelsesmøde  
Deltagere: Claus, Lene, Mathias, Klaus, Carsten, Bakka, Osman, Trine, Birgitte, Søren W 

Afbud: Søren B. Elevrepræsentanterne er endnu ikke valgt. 

1. Præsentation af bestyrelsen 

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.  

2. Etablering af udvalg 

Udvalg 1617 
 

- Ansættelsesudvalg: Søren W., Birgitte, Carsten, Ledelsen 

- Kost: Birgitte, Freddy Fisker, kantineleder 

- Principper: Osman, Bakka, Ledelse 

- Trafikudvalg: Søren B, Osman, repræsentant fra skolen 

 

3. Fastlæggelse af mødeplan for skoleåret 1617  

Ordinære skolebestyrelsesmøder kl. 19-21: 31/8, 29/9, 1/11, 8/12, 16/1, 7/2, 9/3, 5/4, 8/5, 15/6. 
 
Dialogmøde med rådmanden med efterfølgende bestyrelsesmøde: mandag 14/11 kl. 17-19 ff. 

Bestyrelsen beslutter hvad vi gør omkring dialogmødet, når vi kender dagsordenen. 

4. Årshjul 1617 

Nedenstående tilføjes bilaget. 

LUP (LokalUdviklingPlan) udarbejdes af Lene Mols og skal være færdig til jul. Den tager udgangspunkt 

i Børn og Ungepolitikken og udviklingspunkterne fra sidste års kvalitetssamtale. LUPens indsatser 

udarbejdes i samarbejde med relevante ansatte og skolebestyrelsen (fx forældrerobusthed) – Møde 

29/9 

Trivselspolitik – møde 1/11 (Bakka og Osman) 

Økonomi – der skal spares de næste år, hvordan sættes det i værk i overensstemmelse med vores 

principper. Freddy inviteres til møde, når der er overblik over størrelsen. Møde 1/11 

5. Møde med forældrerødderne 

Bestyrelsen vil godt snakke med forældrene omkring ”forældrerobusthed” – det kommer på, når vi er 

mere klar på, hvad vi so bestyrelse mener. Kommer på et senere møde. Klaus, Bakka og Osman laver 

oplæg til januarmødet. Formøde i november – Klaus indkalder. Der skal også snakkes om det i 

personalegruppen (FU-møde). 
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6. Skole og forældres landsmøde 

Interesserede kan melde sig til. 

7. Næste møde 

Ordensregler – udeordning for 0.-4.kl. 

Oplæg omkring LUP 

8. Meddelelser 

Ledelsen sender ansøgning om forkortelse af skoledagen (de to idrætsdage) og tilfører resurserne på 

de pågældende dage som ekstra voksne først på dagen. 

DHL var en succes med plads til forbedringer. Vi evaluerer senere, men det var en god samlende 

begivenhed for hele skolen. 

Læringsportalen kommer i løbet af efteråret. Lærerne skal på kursus to eftermiddage 22/11 og 28/2 fra 

14-17 og eleverne vil få fri kl. 14. Besked sendes ud senere.  

9. Eventuelt 

Der blev snakket om der skulle indkøbes et tabulexsystem, hvor børnene kan bippe sig ind og 
ud elektronisk. Der er også mange andre features. Det har tidligere været oppe i bestyrelsen 
og blevet forkastet på grund af økonomi. 
 
 
 
Ref. Claus Grambo 


