
Skolebestyrelsesmøde  
 
Dato og klokkeslæt: 15. august 2022 kl. 17.30-19.30 
Sted: I kantinen – vi sørger for aftensmaden 
Referent: Ina 
Mødeleder: Lena 
 
Afbud fra Poul Erik 
 

 

 
Referat 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referat godkendt 
  
2. Nyt fra elevrådet  

-Frederikke og Simone, er genvalgt som formand og næstformand. 
-Elevrådet har talt om aircondition, da luften står stille i mange klasselokaler. 
-Gummikanterne til flere legestationer har taget skade. Kan der ses på dette? 
-Elevråd repræsentanterne skal også på personaleplakaten sammen med den øvrige 
bestyrelse 

  
3. Årshjul Skolebestyrelsen konstitueres 

-Maria: Formand  
-Kasper: Næstformand  
Begge poster ønskes for et år ad gangen 
 

• Justering af årshjul  
Forklaring hvad årshjulet er og gennemgang af årshjul sættes på som punkt til 
næste møde. 
 

• Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder + gennemgang af samtaleark  
-Klasser tildelt bestyrelsesmedlemmer 
-8.+9.kl har ingen forældrevalgte. Rikke formidler i 8.kl på Skolebestyrelsens 
arbejde. 9.kl har afholdt forældremøde. 

  
4. Nyt fra skolen – punktet er ultrakort fordi punkt 5 er langvarigt. 

• Skolestart 
-Vi er kommet godt i gang, glade børn 

• Elevtal 
-219 elever, hvoraf 23 i EUD. 

  
5. Skolebestyrelsen udarbejdede høringssvar vedr.: 

• Fælles ledelse på skoler – BFrå-009 

• Fælles ledelse dagtilbud – BFrå-010 

• Kulturbussen – BFrå-012 

• Byrådsmøde for unge – BFrå-013 

 



• Mellemtrinsmodel – BFdr-001 

• Udvidelse af ordpilot – BFdr-003 

• Ensartet åbningstid i dagtilbud og SFO – BFdr-006 

• Masterplan Skoler – Bfan-001 
Høringspunkterne udsendes med dagsorden. 
 
 
 

  
6. Eventuelt og orientering  

Skoleboden:  
Vi har ventet længe på kontantløs betaling, men har svært ved at komme i mål grundet 
GPDR. Alternativet er kontanter. 
 
Bus: Der indsamles data på hvor mange elever, der er påvirket negativt af de nye bustider. 
Bestyrelsen og skolen er klar på at ændre ringetider for at tilgodese eleverne.  
 
Indkaldelses frist til skolebestyrelsen: Bestræbes til en uge inden mødet afholdes. Alle 
datoer for dette skoleårs møder er i Aula. 

  
  
  
  
  

 


