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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.3/2018-19 

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 17.00 – kl. 19.00.  

Mødeleder: Poul 

Afbud: -uden tilkendegivelse: Henrik, Kim, Nicolai, Peter 

Referent: Heidi 

 

Orientering = O, Beslutning = B, Drøftelse = D 

 Godkendelse af referat af sidste møde 

 

Godkendt 

1.  Gennemgang af dagsorden 

Prioritering og evt. tilføjelse 

Og hvordan dagsordenen er opbygget 

O (5 min) 

 

2.  Opfølgning på bestyrelseskursus 2. del 

Hvad tog vi med derfra? 

Er der noget vi skal drøfte? 

D (10 min) 

Samstemmende meget givende 

3.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

Elastikken oprettet som ressourcetilbud – indvielse 

på mandag (internt arrangement). 

Ultra:Bit på 4. årgang. 

Skolen er udfordret på It-udstyr, hvilket udløser 

frustration blandt medarbejderne. Skolen har brug 

for en afdækning af, hvilke fremtidige løsninger der 

giver bedst mening. 

Samarbejdsmøder afvikles. 

4. Økonomi 

Økonomiopfølgning – bilag på mødet. 

Herunder fremlæggelse af Skolebodens økonomi 

og en drøftelse af Skolebodens fremtid. 

O/D (30 min) 

Økonomi fremlagt. 

5. Høringssvar vedr. solidarisk model 

Se vedhæftede bilag 

O/D (10 min) 

MG udarbejder høringssvar ud fra skolebestyrelsens 

input. Høringssvaret udsendes til gennemsyn. Evt. 

kommentarer knyttes til MG inden mandag d. 

29.10.2018 

6. Bestyrelsens Forretningsorden 

Forretningsordenen er senest revideret og godkendt 

i 2017.  

Revideret forretningsorden til godkendelse. 

Bilag vedhæftet 

O/D (5 min) 

Forretningsorden godkendt 

7. ERFA-gruppemøde 

Dagsordenen er ikke udsendt korrekt, så det er ikke 

blevet kendt for nogen at der var ERFA-

gruppemøde onsdag 10. oktober 2018. Der skal 

derfor indkaldes med ny dato. 

Man. d. 26.11.2018 kl. 19.00-21.00 
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O/B (5 min) 

8. Gå-bus 

Vi har to ruter p.t. Den ene kører med chauffører 

og to passagerer. Den anden har fem passagerer 

men ikke chauffører nok. Det indstilles til 

Skolebestyrelsen at indsatsen nedlægges, da 

behovet ikke står mål med arbejdsindsatsen for at 

få ruterne til at fungere. 

D/B (10 min) 

Gåbussen nedlægges. 

9. Principper for brugen af den nye aktivitetsbane. 

Bane vil kunne benyttes fra første weekend i 

november. Der kan anvendes ”alt med hjul” på 

banen.  

Skolebestyrelsen skal komme med udspil til 

principper for brugen af aktivitetsbanen. 

D/B (30 min) 

HN/MG udarbejder udkast til retningslinjer for brug 

af aktivitetsplads. Punktet tages med på først 

kommende pæd. forum. 

10 Møde med udvalget for to repræsentanter for 

bestyrelsen. 

 

Poul sender dato ud. 

Hvem deltager ud over ham? 

 Punkter til næste møde? Årshjul 

Mobilpolitik initieret af bestyrelsen? 

Skoleboden. 

Retningslinjer for brug af aktivitetsplads. 

 Opfølgning på punkter under evt. fra sidste 

møde. 

 

 

  Evt. 

 

 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Onsdag 10.10??? – ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Onsdag 28.11 

Tirsdag 8.1.19 

Mandag 4.2 

Onsdag 6.3 

Tirsdag 12.3 - ERFA-gruppe 19.00-21.00 

Torsdag 4.4 

Mandag 6.5 

Tirsdag 11.6 

Mødetidspunkt hvis ikke andet er aftalt 17.00 – 

19.00. 

 


