
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

 
Dagsorden 

Skolebestyrelsesmøde 

27.02.19 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 Kirkhammer og Dennis Julius 

Afbud: Helle Øster og Vibeke 
Fravær: Maria Løjmand 

Forbered 

 Budget vedhæftet mail med dagsorden 
 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem 
 
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende 

 
 

 

Punkt  Ejer Formål Referat  

1. Godkendelse af dagsorden JHH  
Velkommen til elevrep. Louise og Dennis 
Dagsorden godkendt 

http://nordbyskolen.skoleporten.dk/sp/file/65cd1bf5-01c2-465b-9f23-0ae1d9b4d88b/Princip%20for%20samarbejdet%20mellem%20skole%20og%20hjem%202016.pdf
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende


 

2. Godkendelse af referat JHH  

Referat godkendt med kommentar til, at SB ikke 
laver noget på legepladsen inden sommerferien. 
Skolen(BIW) undersøger hvordan vi får sat solsejl 
op, da de ikke kan undværes på indskolingens 
legeplads. 

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

JHH 
HJ 

BRK 
BIW 
LC 

 

a. 2 ansættelsessamtaler, pædagog til barsel og en 
lærerstilling.  
Forældrehenvendelse vedr. fastelavn. Ønske til at 
elever der ikke går i SFO kan være med. SB er enige 
om at det er et arrangement for SFO og dem der 
går der. Der er ønske til sociale arrangementer ud 
over dem der laves for klassen, da der er forskel på 
hvordan de enkelte klasseråd fungerer. Elev rep. 
fortæller at der er mange arrangementer i 
undervisningen, hvor man er sammen andre end 
klassen. Skolens arrangementer skal understøtte 
læringen og dannelsen. Emnet tages op, når vi har 
et princip der læner sig op af henvendelsen.  
SB har den kommende tid fokus på, hvordan den 
nye bestyrelse arbejder.  
b. Der er afholdt elverådsmøde, hvor 
toiletforholdene var på dagsordenen. Elevrådet 
ønsker at lave toiletkampagne. Lignende kampagne 
fungerede i SFO. SB enige om at det er et godt og 
nødvendigt initiativ fra elevrådet.  
c. intet nyt 
d. ansættelse af nye medarbejdere. 
Skolereformen indeholder ændringer, der bl.a. 
betyder kortere skoledag i indskolingen og andre 
ændringer vedr. valgfag, tysk m.m. Dette sætter vi i 
gang til kommende skoleår.  



 

Se vedhæftede link øverst. 
Ændring af ressourcetildelings modellen, på 
enkelte områder. Pt. ser det ud til at vi får 2 klasser 
til kommende 0. årgang. Vi har ansat barselsvikar til 
SFO og der arbejdes med planlægning af ForårsSFO 
og ændring af klubtilbud.  

 
4. Princip for samarbejde 

mellem skole og hjem 
 

JHH  

SB oplever ikke at der afholdes 2 skole/hjem-
samtaler, hvilket der står i det nuværende princip.   
Drøftelse om nyt princip, der godkendes på næste 
møde.  

 
5. Status på trivselsprincippet  

 
EML 

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

Der arbejdes med forslag til trivselsprincip. Det skal 
være kort og enkelt. SB kommer med kommentarer 
til punktet sociale medier, og det sættes på til 
næste møde. 

6. Godkendelse af budget 2019 LC  Godkendt 

7. Planlægning af dialogmøde 
med forældrerødder 

JHH 

Ønskes afholdt i april. Forslag til 
emne, struktur m.m. Fokus op 
hvordan man arbejder som 
klasseråd og hvad der forventes. 

AULA erstatter Intra 1.8.19. Forældrerødderne 
involveres i implementeringen af AULA og emnet 
sættes på dagsordenen.   
Andre emner til mødet er forventninger til 
klasserødderne og det arbejde de gør for 
klassen/årgangen.  
Information om skolens principper og hvordan der 
arbejdes med dem.  
Dato for mødet er den 29. april, sendes til 
forældrerødderne. Dagsorden sendes ud inden 
mødet.  

8. Kommende emner JHH  Opfølgning på principper 
-Info om Aula, ved. BRK  
-Godkendelse af princip for skole/hjem 
-Arbejde med trivselsprincippet 



 

9. Evt.   

-skolen har skrevet ud til forældrene, at eleverne 
skal hjælpes til at komme til tiden. 
-medarbejder skal hjælpe eleverne med at arbejde 
med det de skal i undervisningen. Der er mange 
elever der er på nettet og laver andre ting.  
-oplæg om arbejdsdag og hvordan vi får fulgt op på 
aftaler fra møderne. Opgaver skrives ind i referatet, 
og der følges op på møderne. 

10. Møder i skoleåret 2018-19  28/3-29/4-28/5-19/6  

 


