
  

 
 

 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 
 
 
Deltagere: 
René Kristiansen  Mariann Pedersen (medarbejder) 
Sanne Laursen   Mette Søndergaard (medarbejder) 
Dorte Steffensen  Dick Glintborg (skoleleder) 
Lina Husballe   Anders Høiberg (viceskoleleder) 
Dorte Hesdorf   Marius (elevrådet) 
Rikke Ibsen   Frederikke (elevrådet) 
Lise Emmy Møller 
 
Mødedato: 28. maj 2018  
Tidspunkt: 18.30 – 21.00 
Sted: Personalelokalet 
 
 
 
 

 
1. Godkendelse af timefordelingsplan 

Fremlægges 
Referat: 
Timefordelingsplanen gennemgås.  
Det er drøftet hvordan vi arbejder med at sikre overgangen fra indskolingen til mel-
lemtrinnet med kendte voksne. 
Timefordelingsplanen blev godkendt. 
 
 

2. Gennemgang og godkendelse af principper 
 
Princip for udsendelse i praktik 
Princip for Den åbne skole 
Princip arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagoger 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem om skolens og forældrenes ansvar i 
samarbejdet. 

 Alle principper blev godkendt af skolebestyrelsen 

 
 
 

3. Høringssvar ang næste etape af udstykningen, Strået og Aksen 
Udarbejdelse af høringssvar 
Materiale fra forvaltningen vedhæftet 
Skolebestyrelsen har udarbejdet et høringssvar som sendes ind inden 12/6-18 
 

4. Meddelelser 
Orientering om aktuelle forhold vedrørende skolen 
Meddelelser fra 

a) Ledelsen  
- National trivselsmåling – den er kommet og skolens samlede 

resultat er lige over gennemsnit for landet. Den tages med ud 
til personalet og skal indgå i arbejdet på de enkelte klassetrin. 

- Nye ansættelser. – vi har ansat to lærere. Én til mellemtrin og 
en til indskoling. Også har vi ansat en pædagog til at være i 
SFO2 og som årgangspædagog. 
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b) Eleverne – Sidste skoledag nærmer sig og eleverne er helt klar 

med karameller og vand og en god dag for alle skolens elever. 
c) Forældre 

- Skolefest  
Muligheden for at holde en skolefest på skolen drøftes. Måske 
en i hver afdeling. Måske kan elevrådet arbejde med skolefe-
sten og hjælpe med planlægningen. Det kunne være en god 
løftestang for deres arbejde. 
Måske kan det være drevet af forældrene. Måske kan det 
være en del af årshjulet. 
Skolebestyrelsen beslutter, at skolefesten skal arrangeres af 
forældrene og skal på årshjulene i årgangene næste skoleår. 
De forældre der melder sig skal sammen med elevrådene ar-
rangerer aftenen. Der afholdes skolefester i afdelingerne.  
Skolefesterne skal være i efteråret (november). 

 
5. Tilsynspunkter 

Ledelsen giver bestyrelsen en redegørelse inden for stillede spørgsmål.   
a) Gennemførte timer / sygemeldinger – ingen langtidssygemeldinger mere. 

 
  b) Indmeldelser og udmeldelser  

 - i perioden siden sidste møde har der været 9 udmeldelser og 6 indmeldelser. 
Der er i øjeblikket er elevtallet 401. 
 
 

6. Evt 
Herunder punkter til senere møde 
 


