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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Mette Søndergaard, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp, Hanne Lise 

Paysen, Lene Thor, Rune Nielsen, Heidi Kramer, Tina Bak, Gustav og Mathias fra 6. klasse.  

 

Afbud: Ann Thagaard, Vivian Tønning 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 

- Medarbejdere 
- Elevråd 

- Ledelsen 
 

Formanden; Der er skolerådsmøde i morgen, hvor formanden 
deltager.  

 
Medarbejderne; Vi har fejret personalets dag i fredags. 

Personalet takker mange gange for den fine opbakning fra 
forældregruppen. Det var en rigtig god dag.  
Der har været to pædagogiske arrangementer på skolen siden 
sidst. Mere om det på punkt 4.  

Aula fylder en del lige nu. Der er meget nyt at lære i det nye 
system.   
Elevrådet; Der er Fælleselevrådsmøde i morgen, hvor elevråd 
fra de andre skoler i kommunen mødes. Gustav og Mathias 
mødes i morgen. 
Ledelsen; Ann Thagaard anmoder om at træde ud af 
bestyrelsen af personlige årsager. Vi skal have set på vores 

suppleantliste for at finde en erstatning. 
Vi har haft borgmesteren og kommunaldirektøren på besøg, 
hvor en del af besøget var en rundvisning på skolen.  
SFO får besøg af professionelle tegnere. Herudover bages der 
til Bag for sag den 24. oktober. 
Vi har afholdt Åbent Hus mandag den 30. september, hvor vi 

bød velkommen til nye forældre til kommende 0.klasse på 

vores skole.  
  

2. Evaluering af forældremøder 
Evaluering og drøftelse 
 

Det var en fin oplevelse for medlemmerne at være til stede på 
møderne. Det affødte ikke yderligere spørgsmål.  
Der var to årgange, hvor bestyrelsen var forhindret i at 

deltage. Næste år skal vi huske at lave en back up plan, 
således vi er repræsenteret på alle møderne.  
Line sender nogle linjer ud til de to årganges forældre, der 
ikke havde besøg af skolebestyrelsen på forældremødet.  
 

3. Forældreskole 

Orientering og opsamling 
 

Vi har afholdt to arrangementer i forældreskolen for 

forældrene på nuværende 0. årgang. Det har været rigtig godt 
besøgt og tilbagemeldingerne har været positive.  
 

4. Skolen for Alle 
Orientering 

 

Vi er godt i gang med at arbejde med vores 
skoleudviklingsprojekt Skolen for alle. I sidste uge havde vi 

besøg af Marilyn Friend omkring co-teaching. Ugen forinden 
havde vi besøg af Rasmus Alenkær, som også vil være tilstede 
på skolen her i efteråret, hvor vi får sat fokus på de 
inkluderende læringsmiljøer. Vi afslutter forløbet med Rasmus 
sidst i november på et personalemøde. 
Vi arbejder ligeledes med mentalisering.  
Alle vores indsatser er rettet ind på at skabe de bedste 

inkluderende læringsmiljøer for alle vores elever, så de kan 
blive så dygtige som muligt.  
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5. AULA 
Orientering 

 

Vi er godt i gang med at øve os i Aula.  
21. oktober skal alle bruge det og intra bliver ikke længere 

tilgængeligt. Alle forældre er orienteret om det på 
forældremøderne og der er ligeledes delt foldere ud til alle 
forældre. 
Torsdag den 24. oktober fra kl. 13-16 afholder skolen en aula-
workshop for forældre. Hvor man kan komme forbi og få 
hjælp, hvis noget giver udfordringer.  
 

6. Årshjul 2019/2020 
Fra sidste møde 

 

Godkendt. Vi bruger det fremover, når vi skal lave dagsordner 
til møderne.  

7. Lejrskole 

Forespørgsel fra 5. årgang 

 

Fortsættelse at drøftelse på sidste møde.  

Det besluttes, at vi sender 5. årgang på lejrskole. Det er 

vigtigt at slå fast, at det faglige indhold skal prioriteres. 
Herudover er det besluttet, at der skal bruges frirejse med 
DSB. Skolen betaler for hytten. Forældrebetalingen går til kost 
og entreer. 
 

8. Skolekøkken 
Status 
 

Vi har fået indhentet flere tilbud på vores køkken og skal nu i 
dialog med Ejendomsservice om, hvilket firma der kan 
lave/levere vores køkken. Herefter skal vi have ansøgt om 
økonomisk bistand.  
 

9. Sundhedspolitik 

Vedtagelse 
 

Vedtaget. Politiken offentliggøres på skolens hjemmeside.  

10. Principper 
Ændringer og opdateringer 
 

Samtlige gældende principper omdeles på mødet. Alle bedes 
medbringe og gennemlæse principperne forud for næste 
ordinære møde.   

 

11. Evt. 
 

Vi indkalder til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag 
den 22. oktober kl. 14.30 i forhold til at lave høringssvar til 
budget 2020-2023. 
 
Line og Rune arbejder videre med ansøgning til fondsmidler til 

vores udearealer.  
 

 

Næste møde onsdag d. 27. november 2019 kl. 17-19. 


