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Referat 

Skolebestyrelsesmøde nr.4/2018-19 

Onsdag 28. november 2018 kl. 17.00 – kl. 19.00.  

Mødeleder: Poul 

Afbud:  

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.  Hvad rører sig på skolen lige nu? 

Herunder meddelelser fra eleverne, medarbejderne, 

ledelsen, forældrene og formand 

O (10 min.) 

 

Ansættelse af ny afd.leder er sat i proces. 

Trivselsmåling 

Samarbejdsmøder 

Forberedelse til julemorgensamlinger 

3. Økonomi 

 Økonomiopfølgning 2018 – bilag på 

mødet. 

 Budget 2019 og drøftelser af 

konsekvenser. 

 Opfølgning på analyse af Skolebodens 

økonomi og en drøftelse og beslutning af 

Skolebodens fremtid. 

O/D (60 min) 

 

Opfølgning på 2018, budget 2019 og opfølgning og 

analyse af skolebodens økonomi gennemgået. Løjt 

Skole skal også i fremtiden have en skolebod. 

4. Høringssvar vedr. Grundlovsdag og SFO 

Se vedhæftede bilag 

O/D (5 min) 

 

Fra Løjt Skole anbefaler at Grundlovsdag er en 

lukkedag 

5. Principper for brugen af den nye aktivitetsbane. 

Udspil til principper for brugen af aktivitetsbanen. 

D/B (15 min) 

 

HN/MG udarbejder udkast til retningslinjer for brug 

af aktivitetsplads.  Vi lader os inspirere af skilte fra 

Lyreskovskolen 

6. Opfølgning på  

 ERFA-gruppemøde 

 Formandsmøde for skolebestyrelserne 

 

Poul berettede fra både ERFA-gruppemøde og 

formandsmøde 

7. Mobilpolitik 

 Hvordan ser det ud på Løjt skole? 

 Er der brug for at Skolebestyrelsen laver 

princip for brugen af mobil og andre 

devices? 

D (30 min) 

Udskydes 
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8. Punkter til næste møde? Årshjul 

Mobilpolitik? 

 

9. Opfølgning på punkter under evt. fra sidste 

møde. 

 

 

10.  Evt. 

 

 

Henvendelse til bestyrelsesmedlem i forhold til 

aktiviteter i SFO´en. Utilfredshed over manglende 

aktiviteter. 

 

 Mødet sluttede kl.  Næste møder:  

Tirsdag 8.1.19. Dette møde med nytårstaffel. 

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. 

 

 


