
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 18-15045 

Dok: -20 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 16. juni 2020 

Tidspunkt: 17.00-19.00  

Sted: Mødelokale 1 

Mødeleder: Karina Guldager 

 

Afbud:  

Maja Møller Stub, elevrådet 

 

 

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 

Trine Dalgas 

 Dagsorden: Referat: 
 

1: Velkomst 

 

 

 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

 

 

Godkendt 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

 3 referater godkendes 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering  

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

 

 

 

 

a) Orientering om 

personalesituationen. 

Afventer udvalgsbehandling af 

vores ansøgning om etablering 

af elevator. 

Der er flere nye elever på vej til 

forskellige årgange. 

b) Intet.  

c) Glæder sig til almindelige tider, 

selvom dagligdagen fungerer 

fint med diverse restriktioner. 

d) Intet. 

e) Førskolebørn er startet 2. juni. 



Der er udmeldt 28 børn af SFO 

7: Revidering af principper: 

• Undervisningens organisering 

• Opfyldelse af undervisningspligt ved 

musik eller eliteidræt 

• Lejrskoler og hytteture 

 

 

Alle tre principper godkendt. 

 

8: Klasserådets rolle: 

Folder, møder, aktiviteter 

 

Folder revideret sidste år. 

Valg af nye klasseråd venter til 

forældremøderne i starten af skoleåret. 

Klasserådsmødet udskydes til oktober. 

Dato aftales på næste møde. 

 

9: Gymnastiksalen – orientering om den 

politiske beslutning 

 

 

Det er politisk besluttet, at 

gymnastiksalen skal rives ned – 

tidshorisonten kendes endnu ikke. Den 

tages ud af drift fra næste skoleårs 

start, hvilket betyder at idræt for 1.-9. 

årgang bliver i hallen.   

 

10: Skolebestyrelsesvalg  

Evt. beslutning om dato for konstituering 

 

 

Tak til Anne Mette og Geraldine for 

indsatsen i skolebestyrelsen. 

Konstituering: Kort møde den 11/8 kl. 

17.00. 

Første suppleant indkaldes. 

 

11: Skolebestyrelsen næste skoleår: 

• Mødekalender 

• Deltagelse i forældremøder 

 

LBJ sender ny mødekalender ud 

snarest. 

Deltagelse i forældremøderne aftales 

på mødet den 11. august 2020. 

 

12: Åbent hus dage – læringsbesøg 

Hvordan planlægger vi det i næste skoleår? 

 

Vi kører videre med samme form for 

åbent hus dage som dette skoleår. 

Evaluering venter til der har været 

åbent hus dage i efteråret.  

 

13 Trafikken omkring skolen – herunder 

revidering af trafikpolitik 

 

Udskydes til mødet i september. 

14: Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik  

Høring. 

 

Der laves svar – evt. i samarbejde med 

MED – om at vi tager det til 

underretning. 

 

15: Nedsættelse af ansættelsesudvalg 

 

 

24/8 kl. ca. 16.00. 

Karina 

Poul 

Kirsten 

 

16: Evt. 

 

 

 

17: Lukket del af mødet: 

 

 

Intet 



18:  Næste møde:  

11. august 2020 - konstituering 

 

 

 

 

 

 

 


