
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde d. 26.09.2018 kl. 17.00-19-00 

 
Tid: Beskrivelse: 

I: Information 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

H: Høring 

Deltagere:  

 
AJ - Anders Juul 
AN - Anja Lolk Morsing 
KO - Karina Olling 
 
 
NR -  Nicolai Christian Sahlertz Raufuss 

KE - Kenneth Knudsen 
MT - Mai-Britt Skjødt Thorup Jensen 
 
TG - Thomas Hansen 
AB - Anne Bloch Petersen 

Fraværende: KI - Kim Bredgaard, LT - Lotte Toftebjerg Christensen,MK - Mathilde 
Emilie Kofoed MI - Mikkel Max Matthäi, SA - Søren Askjær Midtgaard 

 

10. 
min 

D 1. Nyt fra ESU ESU har konstitueret sig. 

ESU har været på den kommunale ESU dag i 
Hornsyld, hvor emnerne var: bevægelse, 
rengøring af toiletterne, multibane og 
finansiering af denne mv. 

50 
min 

D 2. Brainstorm i 
bestyrelsen: 

a. Hvilke temaer, 
principper 
forhold 
omkring skolen 
ønsker vi at 
sætte fokus 
på? 

AJ er tovholder på processen. 

AJ oplæg- hvilke principper er vigtige. 
 
AJ samler dem til næste møde. Samlende 
overskrifter, rundsender  den til de øvrige SKB 
medlemmer. 
SKB mappe principper er under udarbejdelse. 
 
 
 
 

http://intra.lindved-skole.dk/Li/Elever/Elevraad_Vis.asp?ID=1213
http://intra.lindved-skole.dk/Li/Elever/Elevraad_Vis.asp?ID=1322
http://intra.lindved-skole.dk/Li/Elever/Elevraad_Vis.asp?ID=1322


15 
min. 

 3. Spisning  

25 
min. 

D 4. Undervisningsmiljø- 
vurdering (UMV) 
(2 bilag) 
 

Den er obligatorisk, hvert 3 år. 
AB orienterede om ESU og SKB’s rolle i forhold 
til UMV. 
 
Kæder UMV’en sammen med arbejdet med 
principper. 
 
Resultatet på et senere møde. 
 

10  
min. 

D 5. Gode råd til ledelsen 
omkring indskrivning 
af kommende elever til 
børnehaveklassen - 
skal vi fremadrettet 
lave en åbent hus 
aften for eleverne, og 
hvad skal indholdet 
være? 

Hvad giver mening i forhold til Indskrivningen. 

En god anledning til at mødes, nye forældre 
imellem. 

Godt for forældrene. 

Ønske om at fortsætte på nuværende måde.  

5 
min. 

B 6. Lærerens dag 5. 
oktober. 
(Bilag) 

Vi køber rundstykker og flager 

5 
min. 

 7. Orientering: 
a. Formand 
b. Ledelse 
c. Personale 

 

Budgetforlig indgået. Der skal stadig spares, 
men der er penge til overgang børnehave - 
skole, samt 5 mio kr til inklusion.  
Der skal spares små 40 mio kr. pr. år, de næste 
tre år.  
SKB skal lave høringssvar inden d.5 okt. Vi 
tager stilling, når der er noget konkret. Karina 
inddrages. 

Kontaktforældre skriv revideres/ kigges 
igennem. Bente skal have besked senest 5/10. 

 

 

 


