
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

29.01.19 Ordinære møde 17:30-19:30 Personalerummet 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Formanden Sandwich 

Mødedeltagere Afbud 

Formand: Jonas Harpsøe Halberg(2b-4b) 
Sekretær, SFO-leder: Birgitte Winther 
Skoleleder: Lars Carlsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Sarka(0b), Camilla Pleidrup(1a), 
Evamaria Linnet(1b-2a), Maria Løjmand(0b-4a), Søren Black 
Jensen(4b), Vibeke Andersen(4b-6c) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Øster, Brian Kragh 
Elevrepræsentanter: Louise og Dennis  

Maria Romme 
Evamaria Linnet 
Søren Black Jensen 
Vibeke Andersen 
 
Elevrådsrep. Muligvis ikke inviteret 

Forbered 

  

 
 

 

Punkt  Ejer Formål Referat  

1. Godkendelse af dagsorden JHH  Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat JHH  
 
Referat godkendt 
 



 

3. Orientering 
a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejdere 
d. Ledelsen 

JHH 
HJ 

BRK 
BIW 
LC 

 

a Jonas har været til nytårstaffel på Fuglsang som 
formand for Skolebestyrelsen. Dialog med 
forvaltningen om vores udfordring hvor vi er ramt 
på gennemsnitslønninger m.m.  
Vedr. hegn ved. Børnehaven, har Jonas kontakt til 
kommunen, i forhold til at der sættes et holdbart 
hegn op. Kommunen prøver at finde midler til en 
mere holdbar løsning.   
 
b Elevråd ikke til stede. De er valgt, og vi sørger for 
at de kommer med næste gang. 
Louise og Dennis rep. elevrådet 
 
c Forslag til princip for mobilbrug på skole, punkt 
senere. 
Obs legeplads, når der skal udbedres/arbejdsdage. 
Skal skrives ind i procesplanen. Der ønskes solsejl 
og sandkasse og vi ønsker at få det inden sommer. 
 
d -barselsvikariat slået op til SFO 
-lige nu indskrevet 27 elever til kommende 0. 
Klasse. Spændende om vi når at få to klasser. 
-i gang med skoleårets planlægning, revisitationer, 
vi har oprettet "lille hold" og sat det af i budgettet 
til næste skoleår, Lars har været på lederseminar 
hvor der er arbejdet med ny målaftale med fokus 
på social kapital. ,  
-bekymringsskrivelse fra 4a, der er holdt samtaler 
med forældre, og der er flere forskellige tiltag i 
gang omkring klassen.   



 

-Informationer sendes til SB som orientering, så der 
er kendskab til det der rører sig på skolen. 

 
4. Næste skoleårs planlægning 

 
LC 

Drøftelse af budget for næste år og 
godkendelse af dette. 
 

Vi har fået tilfør midler til budgettet også til PLC, 
således at vi forventeligt kan ansætte til 
kommende skoleår. Især til lille hold. Budgette 
sendes ud til bestyrelsen, og godkendes på næste 
møde. Kommentarer sendes på mail senest en uge 
efter modtagelse af referat.  

 
5. Status på trivselsprincippet  

 
EML 

Ønske til kommentar i princip vedr. 
elevers brug af mobiltelefoner op 
skolen. Udskolingen/skolen 
kommer med udspil. 

Evamaria har sendt ud til SB. Udsættes til næste 
møde. Vi ønsker at forenkle princippet, og lader os 
inspirere af andre skoler.   
Princip for brug af mobiltelefon, forslag fra 
udskolingen. 
SB ønsker at det bliver retningslinjer frem for 
princip. Vi gør det til en særlig indsats på skolen, og 
indarbejder det i trivselspolitikken.  

6. Orientering om ændring af 
klubtilbud og godkendelse af 
dette 

BIW  

Orientering om fordele og ulemper ved tildeling til 
Klub under nuværende ressourcetildelingsmodel, 
hvor Klubben økonomisk er ringere stillet. Se 
vedhæftet bilag. Der besluttes at nedlægge 
nuværende Klubtilbud, hvorefter børnene vil være 
indskrevet i SFO. Der vil ikke ske ændringer fysisk 
eller personalemæssigt i Klubben, men der vil være 
pasningsmulighed på lige fod med SFO også i 
sommerferien. Derfor besluttes der at Klub overgår 
til SFO pr. 1. juli.  
 
Ændring af Klubtilbud til SFO 
 

file://///kdrev01/CenterAfdelinger/Center%20for%20Boern%20&%20Laering/Folkeskolerne/Nordbyskolen%20KUL-Nordbyskolen/Budget/2019/Ændring%20af%20Klubtilbud%20til%20SFO.docx


 

7. Forslag til procesplan for 
arbejdsdage 

PS  

Sprede budskabet til forældrene om muligheden 
for at der kommer arbejdsdage. Forældre kan byde 
ind, hvis de har interesse for at være med. SB laver 
et udkast til forældrene og tager det med til næste 
SB møde. Evt bruge dialogmødet med 
klasserødderne i marts og forældremøderne i 
efteråret, til at se på skolen sammen med 
forældrene, for at få flere til at byde ind på 
arbejdsdage. 
Ligeledes skal der være fokus på legepladsen, der 
foruden brugen i skolens åbningstid, også bruges 
meget af det omliggende samfund. 
 
Vi undersøger hvordan skolebestyrelsen kan skrive 
ud på Intra som skolebestyrelse. 

8. Årsplan for SB JHH  

Årshjulet er klar, og der skal fyldes ind i det. 
Principper, skolebestyrelsesmøder og dialogmøder 
er skrevet ind.  
Skal bruges som arbejdsredskab, og man skal 
kunne overskue hvad bestyrelsen arbejder med.  

9. Kommende emner JHH  Opfølgning på principper 

-Princip for samarbejde mellem skole og hjem. 
-Trivselspolitik 
-Planlægning af dialogmøde med forældrerødderne 
og der ønskes afholdt i april. Forslag til emne, 
struktur m.m. Fokus på hvordan man arbejder som 
klasseråd og hvad der kan forventes af dem.  
-Endelig godkendelse af budgettet 

10. Evt.   
-Kommunikationskanal fra bestyrelsen, hvor der 
overvejes nyhedsbreve 3-4 gang om året. SB ønsker 
at arbejde med åbenhed og kommunikation. 



 

-Snak om forventninger til hinanden i bestyrelsen, 
for at sikre et optimalt arbejde.   
-Elevrep. modtager dagsorden og referater på mail, 
og er ansvarlig i at orientere sig i mødedage og 
deltagelse.  
-Bestyrelsen ønske at deltage den 5. marts til 
infomøde med kommende ForårsSFO. 

11. Møder i skoleåret 2018-19  27/2-28/3-29/4-28/5-19/6  

 


