
SB-møde Tirsdag d.14. juni 2016 

Kl. 17.00-19.50: møde og spisning 

Kl. 19.50-20.00: Oprydning 

  

1 

DAGSORDEN: Poul Erik og Annitta REFERAT: Poul-Erik eller Annitta 
Deltagere: Lilli, Trine, Bent, Dorte, Mie, Poul Erik, 

Annitta 

Afbud fra: Rasmus,  

Forplejning: Annitta 

Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.15, begge deltog 

Afbud til:  

Annitta 60 27 28 62 eller skolen 58 58 40 41                           
 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde                   2 min 

             Opsamling fra sidste møde 

                  

Godkendt 

2. Elevråd                                                                10 min 

Mobiltelefon undersøgelsen 

Minigolf banen bruges den? 

 

Mobiltelefon undersøgelse, succes m brug af mobilte-

lefon, færre konflikter efter der er opsat regler for bug 

af mobilen. Og de er gode til at bevæge sig i  

frikvartererne. Minigolf banen skal foræres væk. 

Der er ønske om hyggekrog + bænke for enden af 

mellemtrins bygningen. Ønske om større forhin-

dringsbane, + lukket boldbane og bold mur. 

Vandautomaten er nu lavet igen 

3. Nyt fra skolen (O)                                              10 min 
Fagfordelingen, ny lærer og andet 

 
 

                                                    

Fagfordeling præsenteret, en del snak om fordele og 

ulemper ved at samle FF og UU til en hel UU dag, 

skal drøftes på et af de første bestyrelsesmøder igen 

Økonomi; % ca. 400.000,- kr 

Vi har ansat ny lærer i stedet for Maria, hun hedder 

Sarah 

+ lukket punkt 

Der kommer kinesiske børn på besøg i kommende 6. 

klasse i slutningen af august 2016. 

De skal bo hos vores elever fra d. 24-26/8 

4. Nyt fra lærerne (O)                                          10 min 

 

 

Ikke på i dag 

5. Ny fra klasserne, kort (O)                                 10 min 

 

 

Der kommer nye elever i kommende 2.,  3. + 6. klasse  

1 elev rejser fra 0. klasse 

6. 1. skoledag for 0. klassen Sara og Mie planlægger og fordeler ansvarsområder 

 

7. Principper                                                          2 timer 

VI SKAL IGENNEM DE SIDSTE  
Skal være læst før mødet, så kun korte kommentarer på mødet 

 

Vi gennemgår og godkender en masse principper 

8. Hashøjskolen´s vison og målsætning 
Hvis der er tid 

 

Godkendt 

9. Næste møde d.  23/8                                             2 min 
Forplejning: Rasmus 

 

 

10. Punkter til nyhedsbrev                                        5 min 

 

                

 

11. Evt.                                                                        5 min 
 

 

12. Punkter til fremtidige møder 

 

 

13. Mødedatoer resten af året 
 

  

14. Kontaktpersoner for klasserne 
0.kl. Lilli, 1. kl. Sara, 2. kl. Rasmus, 3. kl. Mie, 4. kl: Dorte  

5.kl. Rasmus/Lilli, 6.kl. Annitta 

 

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

 

 

 


