
SB-møde torsdag.3.november 2016 

Kl. 17.00-19.50: møde og spisning 

Kl. 19.50-20.00: Oprydning 
 

  

1 

DAGSORDEN: Poul Erik og Peter REFERAT:  
Deltagere: Rene, Rasmus, Peter, Lily, Maria, Sarah, 

MartinTrine, Poul Erik 

Forplejning: Maria 

Referent. Poul Erik 

Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.30.  

Afbud til:  

Formand eller skolen 58 58 40 41                           
 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde                   5 min 

             Opsamling fra sidste møde 

                  

Referat godkendes næste gang 

2. Elevråd     5  min Marcus og Christoffer er nu elevrepræsentanter i SB 

martin tager kontakt til ”Coding pirates” 

3. UU/FF.  D                                                            60 min 

 

Generelt er elever, forældre og medarbejdere tilfredse 

med FF og UU. Det giver mere sammenhængende 

forløb og en god start på ugen. 

Især forældre er utilfredse med de lange skoledage, 

der medfører at det bliver svært at nå til fritidsarran-

gementer 

Det var enighed om, at poul Erik prøver at lægge nyt 

skema, der træder i kraft efter juleferien. Forslag vises 

på næste bestyrelsesmøde. 

Der blev også snakket om lektier, og der var konsen-

sus om, at der godt kan være en lille del dag til dag 

lektier 15min, men ikke mere, og at lærerne skal ko-

ordinere det. 

4. Nyt fra skolen (O)                                              10 min 
Mandagssamling, nye lærere, 

                                             

Deltagelse i projekter: Next, APM. PG deltager i 

forældremøder i daginstitutionen. 

5. Nyt fra lærerne (O)                                            10 min 

 

 

Trine stopper. 

6. Nyt fra klasserne (O)                                         5 min 

 

Ved optællingen af elever den 5.september havde vi 

121 elever. 

  

7. Brug af vikarer  D                                              10 min Ved sygefravær vil det være godt, at den faste lærer 

har beskrevet klassen og dens sammensætning. 

8. Udbygning af skole og daginstitution    D        15 min                                                                                      15. november. 

9. Indkomne beskeder til skolebestyrelsen          10 min  

10. Punkter til fremtidige møder 

 

Principper om Lektier og dannelse 

Strukturer om referater og IT 

Lave princip for ”åben skole”, + 

Snak om læsehandleplaner 

Forår 2017: revidere information til forældre 

   

  

11. EVT Ny skolefotograf 

Rene: kan man redigere i bestyrelsesintra? Kan ikke 

tilgå de gamle referater. 

Peter og Bent sætter sig og får sat referaterne ind. 
  

  

12.   

D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H= 

Høring 

 

  

  

 

 

 


