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Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30. august 2021 kl. 17.30-19.30 
 

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

Thomassen, Vivian Tønning, Rune Nielsen 

 

 

Afbud: Tina Bak, Lene Thor 

 
 Meddelelser 

 Formanden 
 Medarbejdere 

 Elevråd 

 Ledelsen 
 Ledelse SFO 

 
 

Formanden;  
Line har været til skolerådsmøde den 8. september. Der er 
kommet ny formand, en forældre for skolebestyrelsen fra 

Tirsdalens Skole. 

  
Medarbejderne; 
Vi har haft personalemøde, hvor vi evaluerede personalets 
pædagogiske weekend. Der var stor tilfredshed med 
arrangementet – både det faglige og sociale fokus.  

I pædagogisk udvalg arbejder vi lige nu med ’lektier’. Det 
bliver et indsatsområde i indeværende skoleår.  
 
Ledelsen; 
Vi laver en investering i et klassesæt med Virtual Reality 
briller. 
Vi har afholdt Åbent hus den 13. september. Det var en fin 

eftermiddag med op mod 80 deltagere. Vi er begyndt at få 
en del indskrivninger til 0.klasse og har elever til tre klasser.  
Projektet med omfangsdræn er ved at være slut. Vi har 
ligeledes fået drænet vores boldbane, så den forhåbentlig 
ikke bliver så mudret til efteråret.  
 

Ledelse SFO; 

SFO afholder Julemarked torsdag den 2. december fra kl. 15-
17 til fordel for Red Barnet. Der kommer invitationer senere. 
 
 

 Dialogmøde med udvalget 

Orientering 
 

Der har været afholdt dialogmøde med Skole- og 

Uddannelsesudvalget i dag sammen med tre andre skoler. Vi 
skulle fremlægge vores arbejde med vores aftalemål. 
Det var en meget god oplevelse, hvor vi fik anerkendelse for 
vores pædagogiske udviklingsarbejde.  
 

 Trafik omkring skolen 

 Fortsat fokus  
 

Vi har sendt forslag ind til Teknisk Forvaltning og vi er blevet 

lovet svar om en måneds tid.  
Vi arbejder selv med en plan for, hvordan vi kan skabe plads 
på boldbanen til vores store multibane, som vi købte i 
forbindelse med etableringen af vores legeplads. Der skal 
desuden etableres et skur, som kan huse vores mooncars. Vi 

arbejder med en model, hvor vi laver en reetablering af 

grusparkeringspladsen, men afventer stadig et tilbud på 
projektet.  
 

 Legeplads 
 Fortsat 
 

Vi har bedt om et tilbud på en ny og større sandkasse til 
vores indskoling.  
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Skolebestyrelsen har bedt alle elever om ønsker til nyindkøb 
til legepladsen for de 200.000,- som bestyrelsen har 
modtaget i fondsmidler.  
Line har lavet en oversigt over de indkomne forslag. Der er 

stor tilslutning til gynger og trampoliner. Vi kontakter 
legepladsfirma og ser, hvad vi kan få for pengene. 
Vi afventer tilbuddet på flytning af parkeringsplads og ser 
derefter, hvad der er plads til.  
 

 Feriekalender 2022/2023 

 Vedhæftet 
 

Godkendt.  

 Skolens Facebookprofil 
Drøftelse 
 

Kommunikationsafdelingen var tilstede på Skolerådsmødet. 
Vi skal være opmærksomme på tilladelser fra forældrene.  
Vi vil forsøge os med at være skarpe på at lægge billeder op, 

som kommer lidt på afstand af elevernes ansigter.  

Punktet tages på til næste møde og evalueres.  
 

 Personalets Dag 
 Hvordan gik det? 

 

I klasserne rundt omkring var der i dag forkælelse til 
personalet, hvor elever og forældre medbragte morgenmad, 
blomster og/eller chokolade. Det var virkelig imponerende og 

vakte stor begejstring og glæde hele vejen rundt.  
Mange tak til forældre og elever for opmærksomheden 

 

 Evt. 
 

Vi har haft øget fokus på hærværk på legepladsen efter 
skoletid og samarbejder med SSP, som patruljerer i området. 

Nogle af vores elever er blevet taget i butikstyveri i Netto. 
Det viste sig, at vi havde en gruppe af elever som både 
besøgte Netto før skoletid og igen om eftermiddagen. Vi har 
tilsyneladende fået det stoppet med hjælp fra butikschefen 
og videoovervågning.  

 

 

Næste møde tirsdag d. 17. november 2021 kl. 17-19 

Kommende møder: 

13/1 – 7/3 – 20/4 – 2/6 (alle møder 17-19) 


