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Referat skolebestyrelsesmøde 6. juni 2017, kl. 19.00. 

Fraværende: Bertel Meilvang. 

1. Orientering fra elevråd. 
− Boden, maden er ændret ifølge aftale med Pia. 
− Der købes skateboard, som kan lånes fra kontoret. 
− Der er talt om fælles ansvarlighed omkring f.eks. legekasserne i skolegården. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− God sidste skoledag med alt hvad der hører til. Godt teaterstykke! 
− Der arbejdes med planer for næste år. 
− Sommerafslutning på Tunø med hele personalet. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Mette ønsker at udtræde fra bestyrelsen, da hun ikke har flere børn på skolen efter som-

mer (Trine Hørby Sørensen indtræder i stedet for Mette). 
− Udekøkken. Vi er langt fremme med etableringen. Hytter og højbede. Der udbygges lø-

bende i det udendørs læringsrum. 
− Karin stopper til sommer og starter som efterskoleleder i Jylland. Stillingen genopslås 

ikke pt., da vi kommer til at mangle indtægter fra udenøs elever. 
− De pligtige opgaver deles ud på de andre lærere. 
− Der blev diskuteret forskellige muligheder for at kompensere for udfordringerne. 
− Forventninger og spilleregler mangler formulering om hvordan det selvudråbte i praksis. 

Der arbejdes videre i efteråret. 
− Der er ansat en ny SSP konsulent, Malthe Holm. 
− Budgettet bliver delt så forvaltningschef afdelingen bliver skilt fra skolens budget. 
− I uge 26 afsluttes samtalerunderne til forvaltningschef stillingen. 
− Skolen får Facebook efter sommerferien. 
− Skolegården bliver boostet med "leg på streg" til levende undervisning.  
− Vi er blevet samarbejdskommune med kræftens bekæmpelse og får kursus m.m. 
− Skolepatruljen skal i Tivoli friheden og hædres for deres indsats. 

4. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Anne gennemgik budgetsituationen. Forventningen til resultatet er positivt. 

5. Drøftelse af principper (bilag). 
Udsat. 

6. Beslutning om møderække for kommende skoleår. 
Vi fortsætter med rullende dage. Møderække sendes ud inden sommerferien. 



7. Beslutning om fordeling af forældrerepræsentanter til klasserne.  
Udarbejde liste til brug på forældremøderne. 
0.kl./4.kl. Karen Ea Hvitnov 
1.kl./SFO Bertel Meilvang 
2.kl.  Trine Hørby Sørensen 
3.kl./7.kl. Lars Peter Jensen 
5.kl./9.kl. Christine Gauhl Hemmingsen 
6.kl./8.kl./10.kl. Katrine Foged 
CK2/CK3 Jeanne Thorsø Kortsen 

Det er vigtigt der bliver sagt noget om at benytte intra, da det er der kommunikation foregår. 
Evt. et lille kursus i brugen af denne. 

8. Beslutning om fælles foredrag for forældre med Lilleskolen og Friskolen. 
− forslag til foredrag: Thomas Skovbo. 

Skolebestyrelsen er positiv i forhold til forslaget. 

9. Orientering om Grotten.  
SB ønsker en orientering om arbejdet i Grotten, samt hvor mange elever herfra og fra 
friskolerne, der benytter tilbuddet. 
− Vi talte om åbningstiden, om den kan være anderledes? 
− Vi talte om protokollen bliver ført ordentligt? 

10. Gensidig orientering. 
− Forslag om at SB mødes lige inden dialogmøde med SKU for at gennemgå punkter. Al-

ternativt deles punkterne ud, så man har ansvar for et punkt. Det besluttes at punkter deles 
ud. 

− Vi talte om tilgangen til arbejde med mobiltelefoner i undervisningstiden. Det vil være 
oplagt at lave principper på dette område. Skolen arbejder videre med temaet, evt. foræl-
dre / elevoplæg. 

11. Evt. 
Intet. 

12. Punkter til kommende møder. 
− Liste med punkter man kan tale ud fra til forældremøderne. 
− Øvelseshuset. 
− Mobiltelefoner på skolen. 

13. Punkter til SKU. 
− Ingen mellemkommunal afregning, da Vestermarken ikke længere leverer elever. 

Budgetlagt indkomst ca. 550.000,- kr. 

14. Let anretning fra Pia 

Aftalte SB møder for skoleåret 2016/2017: 

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
26. september 
28. november 

SB Medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Katrine Foged 
Mette Pihlkjær 



Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Jeanne Thorsø Kortsen 
Lars Peter Jensen 
Kirsten Posselt 
Karin Birkmand 
Karl Østergaard Jensen 
Kasper Østergaard Jensen 

Suppleanter: 
Susanne Kempff-Andersen 
Trine Hørby Sørensen 
Connie Ehlers Philip 
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