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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 22. januar 2020 kl. 16.30 – 21.00. 
Fællesmøde fra kl. 18, hvor vi får en sandwich sammen med intro 

 
 
 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nyt fra: 
- formand 
- ledelsen (skole og SFO) 
- medarbejdere 
-elevråd 

16.35  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat Formanden: Intet nyt 
Ledelsen:  

- Varmen har været lukket i dag – fjernvarmerør skulle skiftes.  
- Årets Nationale trivselsmåling er afsluttet, og det pædagogiske perso-

nale er i gang med at arbejde med resultaterne. Bestyrelsen præsente-
res for resultater på næste måneds bestyrelsesmøde. 

- Vi er i gang med det indledende arbejde med næste skoleårs planlæg-
ning. 

- Der er et arbejde i gang med at lave en skabelon til overleveringssam-
taler omkring elever til kommende 0. klasse.  

- På mandag starter de to nye pædagoger i vores almen- og special- 
SFO.  

 
Elevrådet:  

- Arla-automaten er sat i gang og elevrådet har nedsat et Automatudvalg 
på 6 elevrødder, der sammen med MY, står for opfyldning, varerbestil-
ling og regnskab.  

- Elevrådet har foreslået afd. A/B at de laver et fællesskabsevent for de-
res elever. Afd. A/B synes det er en rigtig god ide, og vil gerne have 
placeret arrangementet sidst i maj eller juni.  

 
Personalet:  

- Intet nyt  
 
 

  

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 16.30 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Godkendt  



2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsesvalg 16.50 Didde 

Uddybning På valg er: Inger, Dorthe og Majbritt 

Indstilling Beslutning 

Referat Dorthe modtager gerne genvalg. Inger afventer, Majbritt modtager ikke gen-
valg. 
Jannie og Didde ønsker at udtræde med skoleårets udgang. Begge supplean-
ter tiltræder pr. 1. august 2020.  
 
Vi sætter gang i en reklamevideo – hvervning og valghandling. 
 
 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 17.00 Kim 

Uddybning Budget 2020 

Indstilling Beslutning 

Referat  
KT præsenterede et kig på resultatet fra 2019 og et blik ind i 2020.  
Skolen har lavet et positivt resultat, som overføres til 2021 budgettet.  
 
Bestyrelsen har beslutningskompetence til at beslutte, hvordan vi fordeler bud-
gettet for Undervisningsmidler, elevaktiviteter, inventar, administration og kur-
ser for personalet.  
 
Bestyrelsen godkender ledelsens forslag til fordeling af midler på disse budget-
poster.  
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift §16b og 16D – ansøgning til Kommunalbestyrelsen  1715 Ketty 

Uddybning Bilag 1 

Indstilling Beslutning  

Referat  
Bestyrelsen godkendte forslaget til ansøgning. 
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering Nytårstaffel 17.25 Ketty 

Uddybning Hvilke punkter går vi videre med 
Bilag 2 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der var meget fin tilslutning til aftenen med deltagelse fra næsten alle klasser. 
Bestyrelsen anbefaler, at vi fortsætter med at afholde Nytårstaffel. 
  
Forslag fra deltagerne på selve aftenen:  

- Kunne man evt. sende spørgsmålene ud på forhånd, så trivselsrød-
derne kunne spørge ud i klasserne på forhånd?  

 
Der nedsættes et udvalg der arbejder videre med input fra aftenens arbejde.  
Karina, Jesper og Inger meldte sig. KH indkalder dem til møde.   
 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Foredrag 17.40 Elevrå-
det 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Elevrådet er kommet med et forslag om Jason Watt. 
 
Vi forhører os om pris på Jason Watt, og tager punktet på igen på et senere 
bestyrelsesmøde.  
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift  Arbejdsgruppens input til trivselsrådsarbejdet 17.50 Ka-
rina/Dor-
the 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat Præsentation af et meget flot forslag til Trivselsrådets mappe.  
 
Mappen indeholder diverse forslag og beskrivelser der kan hjælpe alle klassers 
trivselsrødder med at understøtte elevernes trivsel.  
 
Illustration til forsiden: Forslag om tegnekonkurrence blandt skolens elever.  
 
Materialet sendes med som bilag til et kommende møde, hvor indholdet drøf-
tes og besluttes.   
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 17.55 Didde 

Uddybning  

Indstilling  

Referat Intet nyt  
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Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste møde d. 23.03.20    

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Trivselsmålingen  
Opfølgning foredrag  
Opfølgning Nytårstaffel  
Trivselsrådsmappen 
 


