
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  

d. 22. oktober 2020 kl. 17.00-19-00 

 
Tid: Beskrivelse: 

I: Information 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

H: Høring 

Deltagere:  

Karina Olling, Anna Marie Mols,, Mikkel Max Matthäi, Michelle Skov Nielsen, 
Lotte Toftebjerg, , Anja Lolk Morsing 

Kaspar Væver, Lotte Quist, Jakob Preuthun, Thomas Hansen, Tobias 
Olling 

 

Fraværende:  

Anders Juul, Mie Hvelplund Ask 

 
 
Der er bestilt mad til mødet. 

 

  1. Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Referatet fra sidst godkendes af alle fremmødte 

 

Godkendt 

  2. Orientering fra:  
a. Formanden 
b. Ledelsen  
c. Elevrådet 
d. Andre 

 
a. Prioritering af indmeldte forslag. 

Hvordan arbejder formand og skoleleder sammen. 
Dialogmøde ved Mie, samt info om formands runde 
 

○ Ansættelse - ressourceteam mm. 
○ Episoder på mellemtrinnet 



JP informerer skb formand. 
○ Udskolingen pt. 

JP orientering. 
 
 
 

○ Orientering om Budget for skoleområdet  
 

○ Skolens udseende 
Vi er begyndt at se på udearealerne. 
Skiltning/lys ift bl.a. hovedindgang gør det 
mere synligt og pænere mv. 
 

○ Corona - regler der er forskellige eller ikke 
giver mening. (frustration) 
 

○ gokart-bane bag skolen 
 

○ Spildevand og naturvejleder 
●  
b. Elevråd 

Elevrådet vil gerne have en microbølgeovn.  
JP siger det skal prøves af, ønske om 2+2 ovne. 
Eleverne ønsker et større cykelskur. 
Der ønskes også et net til multibanen. 
 

Orientering fra formandsmødet. 
 
Formand, vi skal have principperne klar til kommende år. 
Tilpasset i forhold til årshjulet, skoleårets planlægning.. 

 

  3. Undervisnings- 
organisering 

Der skal arbejdes med et princip om timer, fordeling, 
kompetencer, §16D  mm. 

- Gerne kort princip 
- Det vigtige 
- Paragraffer 
- Undervisningsdifferentiering 
- Vikardækning 
- ESU/ elevrådets formål (elevinddragelse) 

 

  4. Elever og elevernes 
udbytte 

Princip om elevplaner + evt eksempel fra anden skole. 
Flyttes til sidst. 

  5. Skriv til 
kontaktforældrene 

Ved Anja og Anna 
Godkendt.  

  6. Vikardækning Udsættes til næste gang 



 

  7. Henvendelser til 
skolebestyrelsen 

Behandling af henvendelser, samt regler på området. 
JP orienterer. 

  8. Evt. 

 

 

 
Kommende pkt: Skolebestyrelsens rolle i forhold til kontaktforældre og skal skb-medlemmerne 
have faste kontaktklasser.  


