
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

Sag: 18-15045 
Dok: 151907-19 

Data om mødet: 

Dato: 24. september 2019 
Tidspunkt: 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 1 på Fire9eren, Skolegade 11 
Mødeleder: Karina Guldager 

Afbud:  
Poul Pedersen 
Thilde Lundgaard Eskildsen 

Mødedeltagere: 
 
Karina Guldager 
Maja Møller Stub 
Poul Pedersen 
Geraldine van Dorp 
Martin Bjerre Ehmsen 
Nina Jakobsen 
Anne-Mette Lange Andersen  
Kirsten Wichmann 
Lisbeth Lykke Christensen 
Thilde Lundgaard Eskildsen (elevråd) 
Mille Sophie R. Christensen (elevråd) 
 
Lene Bech Jeppesen 
Anita Skov Knudsen 

Dagsorden: Referat: 
 

1: Velkomst 
 
 

Formanden byder velkommen 

2: Godkendelse af dagsorden 
Punkter til lukket del af mødet? 
 
 

Dagsorden godkendt, dog udskydes 
pkt. 12. intet til den lukkede del 

3:  Godkendelse af referat 
 
 

Referat godkendt 

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

medarbejderrepræsentanter 
d) Elevrådet 
e) Andet 

 

a) Skolelederen orienterer omkring 
situationen ved udsendelse af 
regninger, hvis der sker 
ødelæggelse af skolens inventar. 
Der har været brandøvelse i 
dag.  

b) Formanden orienterer ang. 
skolebestyrelsessammenkomster 

c) Der startes snart på skole-hjem 
samtaler, og der er snart start 
på de nye arrangementer, hvor 
forældrene inviteres til at 
besøge eleverne i 



undervisningen. Desuden kører 
supervisionsforløbene med 
Hanne Klinge, og det opleves 
som rigtig givende for teamene. 

d) Pt. drøfter elevrådet om der kan 
blive mulighed for indkøb af 
mad/frugt på skolen, og om der 
evt. kan komme en elevernes 
dag  for de yngste elever. 

e) Forsøg med samarbejde med 
Aktivitetscentret på 7. årgang. 
Presseinteresse omkring 
foreningssamarbejdet. 

5: Årshjul skolebestyrelsen  
Revidering af årshjul (bilag udsendt i 
august) 
 
 

Årshjulet drøftes og justeres. 

6: Skolebestyrelsens kontaktpersoner til 
årgange m.m. 
 
 

0. kl.: Karina 
1. kl.: AnneMette 
2. kl.: Maja og Geraldine 
3. kl.: Nina 
4. kl.: AnneMette 
5. kl.: Maja og NIna 
6. kl.: Poul 
7. kl.: Martin 
8. kl.: Geraldine 
9. kl.: Karina 

7: Revidering af princip vedr. skole-
hjemsamarbejdet  
(Nyt fra udvalget  bilag medsendes) 
 

Der er lavet et udkast til et nyt princip, 
hvor der er forsøgt at forenkle det 
gamle princip. Udkastet drøftet og  
justeret, hvorefter det medtages på 
næste møde til godkendelse. 

8: Revidering af princip vedr. anvendelse 
af digitale medier 
 
 

Princippet drøftes ift. mobiler og 
computere, og fastholdes i sin 
nuværende form.  

9: Revidering af princip vedr. non alkohol 
 
 

Princippet fastholdes som det er. 

10: Aftaler om mødeafholdelse (placering) 
samt evt. ønsker om rundvisning m.v. 

Datoerne for møderne er placeret. 
Møderne placeres forsat på Fire9eren, 
men en enkelt gang om året på 
Indskolingen med en rundvisning. 
Derudover laves der en rundvisning på 
Fire9erne ved et af de kommende 
møder. 
Det først kommende møde bliver holdt 
på Indskolingen med rundvisning. 
 
 

11: Dialogmøde med politikerne 
- Orientering om emner der skal 

drøftes 

Transport i forbindelse med valgfag 
samt klyngesamarbejdet som sådan. 



 Hvordan gøres dialogmøderne relevante 
for klyngerne med deres store 
forskelligheder? 
 

12: Billede af skolebestyrelsen til 
hjemmesiden 
 

Punktet udskydes til næste møde. 

13: Evt. 
 
 
 

- Kunne der være en mulighed for 
at indtænke foreningerne i 
motionsdagen (fx triatlon)? 
Umiddelbart vil foreningerne 
gerne hjælpe med at stå for 
sådan en dag. 

14: Lukket del af mødet: 
 
 
 

Intet 

15:  Næste møde:  
Tirsdag den 29. oktober 2019 
 
 
 

 

 


