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Dagsorden skolebestyrelsesmøde 3. oktober 2016, kl. 19.00. 

Afbud:  
Fraværende: 

1. Er skolebestyrelsen fortsat principielt imod, at skolen opsætter overvågningskame-
raer? Torben Frandsen kommer og fortæller om brugen af skolens arealer uden for 
skoletid. 
− Fotos af hærværk fremvist. 
− Hærværk sker i perioder. 
− Nuanceret diskussion for og imod. 
Beslutning: Der laves en fakta skrivelse som medarbejdergruppen laver udtalelse i forhold 
til. Herefter tages det igen op på SB i november. 

2. Orientering fra elevråd. 
Der har været konstituering. Kasper og Karl er valgt til SB. 
Karl er formand og Sofie (8 kl.) er næstformand. 

3. Orientering fra medarbejdere. 
− Det har været en god start efter sommer ferien. 
− Der var god tid til at forberede i uge 31. 
− Der bliver snakket om de nye ringetider. De evalueres senere. 
− Der er fokus på at renovere realbygningen. 
− God fordybelsesuge. Godt tilrettelagt af planlægningsgruppen. 

4. Orientering fra ledelsen. 
− SKU har ønsket kvartalsvis skolestatus skriftligt. Den bliver lagt ud tilgængeligt for alle. 

Den bliver endvidere sendt ud til SB. 
− SB bliver desuden orienteret ad hoc ved opståede situationer. 
− SKU var glade for debatmødet om skoleudvikling og orientering om skolen. 
− Der er udtalt ønske om orientering til forældrene om hvad de sker på skolen (nyheds-

brev?) 
− Vi diskuterer i øjeblikket om det er en ide med en Facebook profil? 

5. Orientering om økonomi (bilag 1). 
Anne orienterede ud fra omdelte budgetskema. 

6. Klassefordeling. Hvem er kontaktpersoner på hvilke klasser? 
− Jeanne  0.kl. 
− Ea 1.kl. 
− Lars Peter 2.kl. 
− Bertel 3.kl. 
− Mette 4.kl. 
− Kathrine 5.kl. 
− Christine 6.kl. 

 
 



− Kathrine 7.kl. 
− Christine 8.kl. 
− Mette 9.kl. 
− Bertel 10.kl. 
− Jeanne CK 
− Ea SFO 

7. Kulturalleén – hvad gør vi? 
− Det er tidligere vedtaget at der skal lukkes, men hvordan? 
− Forslag om at bommen bliver sat helt ud til Marsk Stigsvej. 
− Vi skal være opmærksomme på at der skal være adgang for diverse servicefolk. 
− Der sættes i værk. 

8. Mødeplanen – kan SB tilslutte sig den rundsendte mødeplan? 
Er vedtaget. 

9. Morgensang. 
− Forslag om at de er morgensang ude i klasserne. Det kræver dog der er en voksen der gå 

foran. 
− Det kan skabe sammenhold i klassen. 
− Måske to naboklasser sammen? 
− Der bliver i forvejen sunget en del. 
− En opfordring til sang i klasserne 

10. Mobil tlf./Ipad – brug af disse i undervisningen. 
− Diskussion for og imod Er der brug for retningslinjer, både i forhold til lærere og elever? 
− SB laver princip i forhold hertil. 

11. Tolkning – hvordan kan skolen imødekomme behovet for tolkning ift. vores nye ara-
bisktalende børn og forældre? 
Ledelsen kigger på hvordan det kan etableres. Arbejdet er i gang. SB informeres 

12. Orientering om trivselsundersøgelsens resultater, foråret 2016. 
Udsættes til næste gang. 

13. Gensidig orientering. 
− Indtægt for udlejning af lokaler og møbler går ikke til skolen, men anden kommunal 

konto, men skolen har arbejdet? 
− Ønske om at tage de store fester op på et senere møde. Passer det til skolen? 

14. Evt. 
Skolebestyrelsens hæfte nr. 5 er kommet. Blev runddelt. 

15. Punkter til kommende møder. 
− En drøftelse om visioner og børnekultur. 
− Brug af tildelte puljemidler (60.000 kr.) til projekt folkelighed/forskellighed, om blandt 

andet at være forældre m.m. 

16. Punkter til SKU. 
− Arbejde med principper 
− Kostpolitik - automat politik. 



Aftalte SB møder for skoleåret 2016/2017: 
1. november 2016 
7. december 2016 
5. januar 2017 
6. februar 2017 
7. marts 2017 
5. april 2017 
4. maj 2017 
6. juni 2017 

SKU møder i 2016: 
22. november 

SB Medlemmer:  
Karine Foged  
Bertel Meilvang  
Mette Pihlkjær  
Karen Ea Hvitnov  
Christine Gauhl Hemmingsen  
Jeanne Thorsø Kortsen  
Lars Peter Jensen  
Kirsten Posselt  
Karin Brikmand  
Karl Østergaard Jensen  
Kasper Østergaard Jensen  

Suppleanter:  
Susanne Kemff Andersen  
Trine Hørby Sørensen  
Connie Ehlers Philip 
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