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DAGSORDEN: Poul Erik og Peter REFERAT:  
Deltagere:  

Forplejning: Sara 

Referent: Mie 

 

Afbud til:  

Formand eller skolen 58 58 40 41                           
Afbud:  

                  Referater skal underskrives. 

 

 Orientering fra elevrådet: (Hanne – primært input 

fra postkassen) 

- drøftelse brug af smartboards i spisefrikvarteret. 

Eleverne er meget utilfredse med beslutningen. 

SB har truffet beslutning om, at smartboards må 

ikke bruges til underholdning og det skal have et 

klart didaktisk sigte. Det må maksimalt fylde 

halvdelen af den tid de spiser.  

- Eleverne giver udtryk for, at toiletterne er ulækre 

(se nedenfor)  

1. Økonomi PG B                 30 min Gennemgang af budgettet og SB har godkendt 

oplæg til budget.  

2.  Bygninger     PG              30 min                  PG viste udkaststegninger til ny skole/ny daginsti-

tution. Første spadestik forventes omkring som-

merferien 2019. 

Der udsendes fælles nyhedsbrev fra skole, dagin-

stitution og de to bestyrelser, når tegningerne er 

klar. Heri kommunikeres tidsplan, og som ud-

gangspunkt afholdes orienterende byggemøde en 

gang i kvartalet, hvor forældrene inviteres. 

3. Procesplan for principper. Tovholdere       D  30 min 3.4-3.6 (Mie) – gennemgået og vedtaget 

Sorgplaner (Sara) – drøftet og vendes igen på 

næste møde 

3.7-3.11 (Peter) – udskydes til næste møde 

 

4. Nyt fra skolen                    (O)10 min Økonomi, inklusion, APM 

5. Antal elever til næste år 5.min Ca 137 elever, 24 i den nye klasse. 

Fremregning ved 24 elever i 0.kl: 

2020/21 154 elever 

2021/22  163 elever 

6. National trivselsmåling  (O) 20 min PG orienterede om målingen. Generelt ligger 

skolen godt ifht. trivsel og sociale fællesskaber, 

dog er der opmærksomhedspunkter omkring f.eks. 

toiletterne. PG tager det med på pædagogisk 

rådsmøde.  

7. Fast punkt. Deadline for inputs til store punkter  

8. Nyt fra lærerne (O)                                            O 5 min                                               

9. Nyt fra klasserne (O)                                         5 min  

10. Indkomne beskeder til skolebestyrelsen        D 10 min  

11. Punkter til fremtidige møder 

12.  

Principper om dannelse 

Strukturer om referater og IT 

Snak om læsehandleplaner 

Lave princip for ”åben skole”. 

Økonomioverblik hvert kvartal. 

 

13. EVT  

Næste møde. Principper 

5.1-5.2 (Mie) 

Sorgplaner (Sara) 

3.7-3.11 (Peter) 

14. D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H= Hø-

ring 
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