
 
Referat skolebestyrelsesmøde 

 
 

Sag: 22-7580 

Dok:  131052-22 

 

 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 27. september 2022 

Tidspunkt: 17.00-19.00  

Sted: Ølgod Skole, personalestuen 

Mødeleder: Maja Møller Stub 

 

Afbud: Kirsten  

 

Mødedeltagere: 

 

Maja Møller Stub 

Nina Jakobsen 

Poul Pedersen 

Martin Bjerre Ehmsen 

Knud Erik Hansen-Vestkær 

Heidi Linnet Baumann 

Karina Skærbæk 

Kirsten Wichmann 

Lisbeth Lykke Christensen 

Elevråd: Signe og Nicolaj fra 9. årg. 

 

Lene Bech Jeppesen 

Kim Gjøe Larsen 

 Dagsorden: Referat: 

 
1: Velkomst 

 

 

Præsentationsrunde 

2: Godkendelse af dagsorden 

Punkter til lukket del af mødet? 

 

 

Godkendt 
 

3:  Godkendelse af referat  

 

 

Godkendt 

4: Orientering: 

a) Skolelederens orientering 

- budget 

- status på brandregler 

b) Formandens orientering 

c) Orientering fra 

medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrådet 

e) Andet 

 

 

a)  
Brev fra skolechefen til forældre på vej ang. 
energibesparende tiltag. 
Der har været besøg af brandrådgiver i 
forhold til at se på, om brandkrav på 
Indskolingen kan efterkommes uden at 
flyttet biblioteket.  
Budget 2023: Forældrebetaling SFO øges, 
buskørsel af børn kun til 
folkeregisteradresse. 
Økonomi: Orientering om forventning til 
årets resultat for Ølgod Skole.  
 



Vi får besøg af 2 spanske lærerstuderende i 
uge 41. 
 
b) Intet at berette 
 
c) Arbejdet med Skolernes Motionsdag, vil 
rigtig gerne lave noget samlet for hele skolen 
 
d) Har været på elevrådskursus i Varde. Har 
planer om forskellige ting der skal arbejdes 
med i dette skoleår. 
 
e) ikke noget 
 

5: Skolefoto fremadrettet – hvad skal skolen 

tilbyde? 

- Nedsættelse af udvalg 

Nina og Heidi udgør udvalget 

6: Revidering af principper: 

- Skole-hjem-samarbejde 

(tilbagemelding fra udvalg) 

- Anvendelse af digitale medier 

- Non-alkohol 

(Bilag) 

 

Skole-hjem-samarbejde: Drøftet. Tages op 
igen på mødet i januar, hvor vi forventer at 
vide mere om den nye meddelelsesbog. 
 
Digitale medier: Justeres. 
Non-alkohol: Fortsætter uændret. 
 
 

7: Evaluering af arrangement med 

klasserødder 

 

Fint arrangement 
Idé til næste gang om at lave noget 
idéudveksling på tværs af alle årgange 
 

8: Skolebestyrelseskursus i Varde  

- Opfølgning 

- Giver det anledning til noget, vi skal 

gøre anderledes? 

Det kunne sagtens komprimeres og gøres 
meget kortere end 4 timer. Der er sendt 
evalueringsmail til Skoleafdelingen.  
 

9: Evt. 

 

 

Dialogmøde med politikere d. 11/10-22:  LBJ, 
KW, Maja og evt. Heidi deltager. (Det er pt. 
ikke afklaret, hvor mange forældrerep. der 
skal deltage). 
 
Forslag til anderledes afleveringsprocedure 
af bøger på Indskolingen. 
 

10: Lukket del af mødet: 

 

 

 

11:  Næste møde:  

25. oktober 2022 

 

 

 

 


