
 
Side 1 / 4 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 

 

 

Sag: 18-15045 

Dok.nr. 15582-19 

 

 

Data om mødet: 

Dato: 22. januar 2019 

Tidspunkt: 17.00-18.30  

Sted: Mødelokale 1 på Fire9eren, Skolegade 11 

Mødeleder: Karina Guldager 

 

Afbud:  

Anita Skov Knudsen 

Madicken Thit Eskildsen 

 

Mødedeltagere: 

Bent Gade Jensen 

Karina Guldager 

Poul Pedersen 

Geraldine van Dorp 

Martin Bjerre Ehmsen 

Maja Møller Stub 

Nina Jakobsen 

Kirsten Wichmann 

Lisbeth Lykke Christensen 

Mathilde Rose Bording (elevråd) 

Madicken Thit Eskildsen (elevråd) 

 

Anita Skov Knudsen 

Lene Bech Jeppesen 

 Dagsorden: 

 

Referat: 

 

1: Velkomst 

 

 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

Godkendt. 

3: Godkendelse af referat 

 

Godkendt. 



 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering 
b) Formandens orientering 
c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 
d) Elevrådet 
e) Andet  

 

A) Der er planlagt møde med 
Udviklingsrådet, Natur/Kultur 
Varde og  naturfagsvejledere  ang. 
branding og inddragelse i 
undervisning af det nye der er 
lavet ved søerne.  

Møde med formanden og 
politikerne om bygningsmassen. 

A-grunden: sandpuden synker og 
der samler sig vand. Der opsættes 
hegn, så eleverne ikke kan komme 
derind.  

Økonomi: Orientering om forventet 
status for 2018. 

Personalenormering: der er klasser 
vi ikke ved om tipper op eller ned 
og der er derfor nogle usikkerheder 
på personaleressourcerne i næste 
skoleår. 

B) Møde med politikerne hvor man 
gør opmærksom på hvad 
besparelserne gør ved vores skole, 
samt snak om gymnastiksal og A-
grunden. 

Dialogmøde i aften omkring 
klyngesamarbejde. 

C) Personalet på 4.-5. årgang er 

andre udfordringer. Team 9 er i 
gang med et supervisions-forløb.  

D) Der planlægges elevfest for 
overbygningen i februar 

E) SFO har varslet nogle ansatte 
ned i tid. Frugtordning er væk. 
Prøver at få brugt flest timer med 
børnene i stedet for til møder. 

Forventer 2 børnehaveklasser igen 
i det kommende skoleår (men små 
klasser). 

5: Forsøgsordning elevplaner: ansøgning til 
UVM (se bilag) 
 

Vi har haft indledende møde med 
Ole Holdgård om forsøg med 
elevplaner. Vi er udfordret på 
Meebook i forhold til at ledelsen 
ikke kan få et retvisende billede af, 
hvad personalet udarbejder i 



 

systemet. Derudover er systemet 
tidskrævende, og under halvdelen 
af forældrene er inde og se 
elevplaner mm. 

Vi ansøger UVM om at skulle lave 
elevplaner i dansk og matematik 
og derudover prøve nogle 
kvalitative tiltag  af i fht. 
skolehjemsamarbejde - evt flere 
forældremøder og samtaler. 

6: Evaluering af skolens samarbejde med 
hjemmene 

 

Drøftelse.  

Kan vi komme til at drøfte værdier 
og dannelse med forældregruppen? 
Måske kan vi få en udefra, til at 
komme med et oplæg til 
forældremødet.  

Princippet er godkendt uden 
ændring. 

7: Princip om sponsorater eller venneforening 

 

Pengene fra en venneforening må 
ikke indgå i skolens drift.  

Måske kan det være en ide med en 
projektorienteret støtteforening til 
f.eks. en legeplads/udemiljø. Kan 
vendes med forældrerødderne, så 
man via den vej, kan finde nogle til 
at gå ind i det. Vi skal være meget 
konkrete om, hvad 
støtteforeningen skal støtte. 
For lige nu er tanken om en 
Støtteforening sat på stand by. 

Der er ikke taget stilling til, om vi 
kan modtage enkeltsponsorater fra 
firmaer eller privatpersoner. 

8: Revidering af princip om ansættelser 

 

Ændringer drøftes og godkendes på 
næste møde. 

9: Revidering af princip om færdsel i 
skoletiden 

 

Godkendt uden ændringer. 

10. Evt. 

 

 

 

11: Lukket del af mødet:  
 

 



 

 

12. Næste møde:  
Tirsdag den 26. februar 2019 

 

 

 


