
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde d. 29.08.2019 kl. 17.00-19-00 

 
Tid: Beskrivelse: 

I: Information 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

H: Høring 

Deltagere:  

 
AJ - Anders Juul 
AN - Anja Lolk Morsing 

SJ - Susanne Junggreen Andersen 

LQ - Lotte Quist 
MT - Mai-Britt Skjødt Thorup Jensen 
 
 
MH - Mille Hannerup Sørensen 
 
TG - Thomas Hansen 
AB - Anne Bloch Petersen 

Fraværende:  

KO - Karina Olling 

LT - Lotte Toftebjerg Christensen 

MI - Mikkel Max Matthäi 

SA - Søren Askjær Midtgaard 
TO - Tobias Olling Mørup 

 

  1. Nyt fra ESU Velkommen til Mille og Tobias, som også er 
valgt til næstformand og formand. 

Legepladsudvalget: Hjalte 8a og Ingrid 5 

Gamebuster kursus for de store elever. 
Hvordan skaber vi lege, for de andre elever 

Ellers var emnerne: 

Skolens mobilregler 

Microovnen- dukseordning  



10 B 2.  Princip 
energidrikke 

(tovholder LT) 

Vi udsender elektronisk information i stedet for 
fysisk information. 

Ellers retter vi princippet til. 

20 B 3. Forskudte valg  
(Bilag kommer i løbet af 
uge 34) 

SKB skal træffe en afgørelse, om der skal 3 
eller 4 på valg. 
Bestyrelsen er enige om, at der skal indføjes i 
styrelsesvedtægten. en pasus omkring 
forskudte valg, hvert andet år. 
 
SKB er enige om, at der skal 3 på valg i 2020 
og 4 på valg i 2022.  
 
Susanne melder sig til at trække sig. Der 
mangler 2 mere. 
 
Der skal vælges nye suppleanter, der mangler 
2. 

15 I 4. Lindved Skoles 
udviklingsplan 

(Bilag kommer i løbet af 
uge 34) 

Udviklingsplanen er et styringsredskab og et 
dialogværktøj, mellem skolen, forvaltningen og 
det politiske niveau. 
Vi vil gerne sende et budskab om manglende 
“timer” og forventninger. 
Hvad er det vi, som skole har fokus på. 
  

20  Spisning  

15 D 5. T3- den sidste 
undersøgelse på 
Mærsk- projektet 

(Bilag kommer i løbet af 
uge 34) 

Ny undersøgelse, som en del af projekt 
læringsledelse. 
Det er vigtigt, at vi får så høj en svarprocent 
som muligt. 
SKB’s rolle at hjælpe med at promovere den. 
 

25 B 6. Sætte temaer på 
bestyrelsens 
årshjul. 

Kommunikation. Drøftelse hvad er “Nice to 
know” og “Need to know”. 

 

 


