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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 27. november 2019 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede:  Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Line Tarp, 

Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Rune Nielsen, Heidi Kramer, Gustav og Mathias fra 6.kl. 

 

Afbud: Tina Bak 

 

 
1. Meddelelser 

- Formanden 

- Medarbejdere 
- Elevråd 

- Ledelsen 
 

Formanden; Line har været til skolerådsmøde, der 
omhandlede budget. Der var møde igen den 20. november, 

der omhandlede ’Folkeskolen som førstevalg’. Fremover skal 
dagsordenerne til skolerådsmøderne vendes i de lokale 

skolebestyrelsesmøder inden møderne afholdes.  
Line og Rune har været i gang med at lave en fondsansøgning 
til fornyelse af legeplads. Der søges midler fra flere fonde.  
Medarbejderne; Vi har afholdt Børnerettighedsdag og det var 

en rigtig fin dag og skønt at vi kunne samles i hallen. 
Vi afholder Julemarked til fordel for Red Barnet den 5. 
december.  
Der afholdes MUS samtaler med al personale lige i tiden. 
Elevråd; Elevrådet er i gang med en toiletkampagne. I den 
forbindelse afvikles en konkurrence i løbet af december 
måned, hvor den årgang, der har det flotteste rengjorte toilet 

præmieres.  
Ledelsen; Vi har to ledige barselsvikariater til efter nytår. Der 
har i dag været afholdt ansættelsessamtaler.  
Skolen har fået lavet en undersøgelse, hvor man har målt 
skolens professionelle kapital. Vi har fået et meget flot 
resultat. Der er i den forbindelse givet brød til personalet, for 

at fejre det fine resultat.   

Ledelse, TR og AMR har efterfølgende været på konference, 
hvor der er blevet arbejdet med undersøgelsens resultat. 
Dette arbejde fremlægges for resten af personalet i januar.  
Orientering om skolestartere 2020. Ikke alle har endnu fået 
skrevet deres barn meldt ind.  
Vi har spæret vores boldbane af pga. vand og mudder og 

derfor har vi taget hallen i brug i frikvarterne. Vi arbejder 
endvidere med en løsning for legepatruljen, der også gerne vil 
have ekstra plads at være på.  
SFO’en har haft besøg af en tegner, som på 4 torsdage har 
lært vores børn at tegne Manga-tegninger.  
Juniorklubben har holdt bowling med overnatning og i fredags 
var der fælles julefrokost for juniorklubben og 3.klasse. 

 

2. Skolefoto 
Beslutning 

 

Der skal vælges ny skolefotograf. Valget er faldet på 
Modulfoto, som skal fotografere os næste skoleår. Vi tegner en 

3 årig aftale.  
 

3. Skolen for Alle 
Orientering 
 

Rasmus Alenkær er på vores skole, hvor han arbejder rundt i 
forskellige klasser på skolen og deltager på personalemøde i 
morgen aften. Han har ligeledes afholdt forældremøder i de 
klasser, hvor han har været. 
Der er blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse til personalet 
fra Micki Sunesen, som er forsker på projektet.  
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4. AULA 
Orientering 
 

Alle er kommet godt i gang, men der er stadig udfordringer. Vi 
eksperimenterer med at lave en kontaktbog, hvor man som 
forældre kan skrive elevfravær.  
Vi har personalemøde i morgen, hvor vi igen samler op på 

Aula og de spørgsmål, der måtte være.  
 

5. Skolekøkken 
Status 
 

Vi har afsendt ansøgning til de ekstra midler, som behandles 
på næste udvalgsmøde. Hvis ikke vi får de ekstra midler, vil vi 
ikke skifte elevkøkkenerne. 
 

6. Principper 
Ændringer og opdateringer 
Husk at tage hæftet med! 

 

Vi reviderer følgende principper, som godkendes endeligt 
næste gang:  
Skolehjem samarbejde 
Kommunikation mellem skole og hjem 
Lyd- og billedoptagelser 

Netetik 

Ekskursioner og lejrskole 
 
På næste møde følger revidering af de sidste 5 principper. 

7. Evt. 
 

 

 

Næste møde torsdag d. 20. februar 2020 kl. 17-19. 


