
Skolebestyrelsesmøde tirsdag 24. september 2019 17:30-20:00 i mødelokalet 

Fremmødte: Jesper, Line, Michala. Arne (medarb. rep.) Rasmus og Dan (ledelsen/referat). Senere 

Lars. 

 

REFERAT:  

1. Besøg fra en af vores læsevejledere   25 min 

Velkommen til Rikke (læsevejl.) og Desirée (dysleksilærer). Rikke fortalte om skolens 

læseindsats og det daglige arbejde som vejleder (kombineret med rollen som dansklærer i 2 9. 

klasser) og svarede efterfølgende velvilligt på spørgsmål fra SB. 

Desirée orienterede om dysleksi – ordblindhed og skolens indsats om dette vigtige område. 

Til næste møde indkalder vi skolens trivsels- og inklusionsvejledere. (RKB) 

 

2.Opsamling fra sidste møde (to-do liste)   Jesper 5 min 

Jesper spurgte til 3. klasserne i kantinen – RKB følger op. 

”Klimavenner” – det måleudstyr, vi har lånt/et firma har sat op i enkelte klasser. Skolen har 

endnu ikke besluttet om vi vil købe (noget af) udstyret. 

 

3. Nyt fra elevrådet    10 min 

Ikke tilstede. 

 

4. Nyt fra formanden    Jesper 10 min 

 Klimavenlig skole (læs mail fra JIP) 

 Feedback fra forældremøder 

 Oplæg kontaktforældremøde 

Evaluering arbejdsdag V/Michala 

• JIP er ked af den ringe tilbagemelding fra SB på hans mails… 

• JIP orienterede om ”klimavenlig skole” og hans ønske om, at vi ”går videre i den retning”. 

Enighed i Sb om dette. Rasmus fortalte om skolens ”Grøn flag-tiltag”, der måske kunne 

kombineres med klimavenlig skole. Flere gode tanker om begrebet ”Klimavenlig skole” a 

la Alle børn cykler osv. Passer rigtig godt ind under hatten Klimavenlig skole. 



• Feedback fra forældremøderne – det er rart at SB viser flaget på den fælles del af 

forældremøderne. 

• Oplæg for kontaktforældre – onsdag d. 2/10. enkelte er ked af at det er en lidt sen 

udmelding, (blev vist ikke nævnt på alle forældremøder i august/september) men mødet 

bliver afholdt. 

• Evaluering af forældrearbejdsdagen – eneste ”sten i skoen” har været udmeldingen. 

Hvordan får vi flere med? – Kan vi lave plakater, foldere m.m. i perioden op til dagen? 

Enighed i SB om at gentage succesen. – Et godt koncept. (vi starter med et rundstykke og 

slutter med pølser ☺) 

• Seminar for Skole og Forældre i Nyborg i starten af november – mail sendt ud.  

  

4. Budget/-høring    Rasmus/Jesper 15 min 

JIP har færdigskrevet og sendt SB’s høringssvar i fredags. – Var i tvivl om, hvem der egentlig 

skulle modtage høringssvaret(?) 

Hvis der bliver behov for et svar i forbindelse med 2. høringsrunde, vil JIP skrive rundt. 

 

5. Refleksionspunkt/-tid (/2. del af certificeringen)   Jesper 20 min  

 Tanker fra sommeren, hver især 

Udsættes 

 

6. Gennemgang af fravær og budget   Rasmus 15 min 

Rasmus orienterede om skolens budget og ledelsens overvejelser vedr. forbruget de sidste ca. 3 

måneder. Hvis økonomien holder, forventer skolen bl.a. at investere i nye legeredskaber, 

møbler, faglokaler m.m. 

Sygefraværet er stigende. Rasmus forklarede lidt om forudsætningerne og de fremtidige 

udsigter. 

 

7. Gennemgang af skolens principper   Jesper/Rasmus 30 min 

JIP vil gerne have at skolebestyrelsen gennemgår skolebestyrelsens principper løbende. SB 

prioriterer følgende principper, som kommende opmærksomhedspunkter: 

• Forældres deltagelse i undervisningsaktiviteter 

• Princip for forældreansvar 

• Princip for skole/hjem-samarbejdet 



JIP opfordrer SB til at læse de 3 principper til næste gang (udsendes samlet inden mødet), så vi 

er klar til at revidere – og måske sammenskrive, dem på næste møde. 

 

8. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

Arne: På torsdag d. 3/10 skal eleverne have lang skoledag. (Vi bytter med en ”fridag” for 

eleverne fredagen efter nytår) SFO-personalet holder ”pædagogisk dag” mens lærerne 

underviser eleverne til kl. 17.00. 

Ledelsen: Skolen har nedsat et kantineudvalg, der skal se på både udvalg og priser. Lene har 

været på inspirationstur rundt på de andre skolers kantiner og vil implementere de nye indtryk, 

der hvor det giver mening. 

 

9. Eventuelt og arbejdsgrupper   10 min 

Intet til referat. 

 

Vi skal lære skolen bedre at kende og derfor vil vi invitere de forskellige ressourcepersoner med til 

møderne. 

 

”To-Do-liste” 
Emne Ansvarlig Deadline 

Punkter til kommende møder: 

• Mobilfri skole – evalueres til november 

• Årshjul 

• Rygefri skole 

• Fagfordelingen (disponeringer det kommende 
skoleår) 

• Økonomi 

• Inklusion 

• Antimobbepolitik 

• Elevfravær – ny lovgivning, omfanget af fravær på 
skolen osv. 

• Invitation til ejendomscenteret vedr. bygningerne 

•  

  

Skole/hjem-samtaler – SB’s mulighed for at evaluere 
nuværende model og komme med inputs til skolens 
evaluering mhp. At justere ”modellen”. 
Pkt. på næste møde 

Jesper/Rasmus  

Kommunikation ml. skole og Hjem   



• Princip for kommunikation 

• Aula 

Årsfokus 
Er muligheden for at have et ”årsfokus” tilstede? 
Det kunne være ”tal ordentligt” eller måske muligheden 
for at tage en af skolens værdier op ved skoleårets start. 
 

  

Arbejdsgrupper   

   

Toiletter Elevrådet 
Line og Jesper 

 

 

Referat /Dan 


