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Punkt  Ejer Formål Referat  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

JHH  Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat   

JHH  
Godkendt, solsejl er bestilt og bliver sat op på indskolingens 
legeplads. 

3. Opfølgning på opgaver PS 
 Status på planlægning af 

arbejdsdag (PS/CP) 

Afventer en kanal i Aula som SB kan bruge til at sende ud til 
forældrene. Intra kan ikke dette nu.  



 

Der undersøges om der i Aula, bliver en gruppe for 
skolebestyrelsen. SB sender en besked ud, så forældrene er 
orienteret om hvad der kommer. 
Opfordring fra personalet, om at der laves noget på 
legepladsen. Der skal noget op om sandkasse.  BRK laver liste 
på de ting der ønskes forbedret på legepladsen. 
Der undersøges med hegn ved busstoppestedet, da det ikke er 
skolens område.  

 
4. Orientering 

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

JHH 
HJ 

BRK 
BIW 
LC 

 

a. 
Sidste skoledag forløb fint.  
Forældreaften i april, blev ikke afholdt, og der overvejes at 
lave et arrangement i efteråret. 
Vi skal have modtagerklasser for 0. – 5. klasse. Vi er presset ift. 
lokaler. 
b. 
Fraværende 
c. 
Intet  
d. 
Modtagerklasser, 2 nye personale til modtagerklasserne, der 
også indgår i fagfordelingen med nogle timer.  
Sidste skoledag gik godt. Eleverne er færdige med skriftlige 
afgangsprøver, og de mundtlige er gået i gang.  
Klub, mange børn er tilmeldt, og meget positivt at der er så 
mange der fremover stadig er tilmeldt fritidstilbuddet på 
Nordbyskolen. 
Lærerbarsel er slået op.  

 
5. Princip for  

JHH 
HJ 

BRK 
Opsamling fra afdelingerne 

Gennemgang af oplæg fra medarbejdere. I forhold til 
forældremøder, ønsker SB mere tid i klasserne, frem for fælles 
intro i afdeling.  



 

samarbejde mellem 
skole og hjem 
 

Der kan afholdes særskilt møde, hvor fokus er på skolens 
strategi og bestyrelsens arbejde.  
Vedr. forældresamtaler, er der ønske til, at de ligger tidligere 
på året. SB ønsker at forældrene inddrages mere i børnenes 
skolegang og at der er mere skriftlig dialog.  
Indskolingen skal tilbydes to forældresamtaler, mellemtrinnet 
og udskolingen en samtale. Princippet sendes ud til 
bestyrelsen inden næste møde, til godkendelse. 

 
6. Info om Aula 

 

 
BRK 
LC 

Forventninger ift. 
kommunikation mellem skole 
og hjem gennem Aula.  

Ønske til at Aula kun bruges til info fra skolen og ikke 
foreninger m.m. Der arbejdes på en infotavle, hvor foreninger 
evt. kan få informationer ud.  
Vi kører videre med det niveau vi har på Intra. Og vi afventer 
tilbagemeldingerne fra dialogmødet. Vigtigt at forældre bliver 
informeret om, hvad der kommer til at ligge i Aula. SB ønsker 
ikke at forældre bombarderes med informationer, der ikke er 
relevant. 

 
7. Status på 

trivselsprincippet  
 

EML 

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

Der skal laves retningslinje for elevers brug af alt IT udstyr. 
Også ure m.m. Der skal være ens retningslinjer til hvordan 
mobiltelefonen opbevares gennem skoledagen og dette 
arbejdes der videre med. Også ift. ure med indbygget 
net/mobil. 
Trivselsprincip sendes ud til SB inden næste møde, hvor det 
behandles.  

8. Kommende emner JHH  
Opfølgning på principper: 
 

 Trivselsprincippet 

 Samarbejde skole og hjem.  

 Aula – vi tilbyder cafémøde for forælde i august. Dato 
fastsættes. 

9. Evt.  
Planlægning af SB møder til 
kommende skoleår 

-Opfordring til at der er mere dialog mellem møderne i SB. 
Brug mail og svar til alle.  
-Mere information til SB om, hvad der sker i skolen.  



 

-Afbud til møderne sendes til alle i SB.  
-Næste møde forlænges og der evalueres på arbejdet i SB.  
-SB-møder næste skoleår fra kl. 17.30-19.30: 12.8 / 20.8 
(fællesmøde med forældre i stedet for på forældremøderne) / 
25.8 / 31.10 / 25.11 / 17.12 / 29.1 / 27.2 / 30.3 / 28.4 / 27.5 / 
25.6  

10. SB møder i skoleåret 
2018-19 

 19/6  

 
 


