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Punkt  Ejer Formål Referat  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

JHH  OK 

2. Godkendelse af 
referat   

JHH  

Godkendt, dato for SB mødet i september var skrevet på 
forkert måned og blev rettet. 
Skolen laver retningslinjer for brug af mobiltelefoner. 
Punktet tages derfor ud af trivselspolitikken. 

http://nordbyskolen.skoleporten.dk/sp/148535/dokumenter/ff3219c4-a4d2-4d0f-84fd-9ff1f1192bfd/Principper


 

3. Opfølgning på opgaver   

Pæle til solsejl er sat op og listen med arbejdsopgaver er 
sendt ud til alle i SB. Sandkassen skal laves og der arbejdes 
med dette i sommerferien.  
SB sender ud til forældrene via LC vedr. arbejdsdage m.m. 
Der planlægges arbejdsdag ud fra tilbagemeldingerne fra 
forældrene. Dato sættes efter de tilbagemeldinger der 
kommer ind. SB opfordrer til en fast arbejdsdag i foråret på 
legepladsen i indskolingen og spørger til om 
ejendomsenhenden har en vedligeholdelsesplan for skolen.  

 
4. Orientering 

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

JHH 
HJ 

BRK 
BIW 
LC 

 

a. Ansat 2 pædagoger til SFO og 9. klassernes 
translokation er i næste uge.  

b. Fraværende, der er valgt nye elever til kommende 
skoleår. 

c. Intet nyt 
d. Mange henvendelser om nye elever til skolen. Lærer 

ansat til barselsstilling, mundlige prøver går super 
godt, de skriftlige er ikke så høje. Ledelsen har fokus 
på dette det kommende år. Der samarbejdes med 
projektet ”bevæg dig for livet” ift. valgfag. Pt. er der 
7 elever til modtageklassen, og vi forventer at der er 
flere på vej. Implementering af Aula udskydes til uge 
42. Skolen har modtaget henvendelser fra forældre 
vedr. klassedannelsen til kommende 0. klasse. SB 
opfordrer til at evaluere på processen og se på 
kommunikationen til forældrenen.   

 
5. Princip for  

samarbejde mellem 
skole og hjem 
 

JHH 
 

Princip modtaget inden mødet, til 
godkendelse. 

Udsættes til næste møde. 



 

 
6. Trivselsprincippet 

 

JHH 
EML 

 
Behandling af trivselsprincippet. 

Bestyrelsen drøftede hvad ønsket er for trivselspolitikken. 
SBJ arbejder videre med den og den er på igen på august 
mødet.  

 
7. AULA 

LC 
BRK 

Opfælgning på implementering af 
Aula.  

Aula er udskudt til efterårsferien på forældre- og elevdelen. 
SB er oprettet som gruppe i Aula, og formanden får 
mulighed for at skrive ud til alle på skolen. Medarbejdere 
arbejder videre i Aula, og kommunikerer via Aula fra 1. 
august. 

8. Kommende emner JHH  

 Mødet i august kommer 
skolens trivselsvejleder 
Lisbeth Aner og gennemgår 
Guldborgsund kommunes 
sundhedsundersøglse. 

 Opfælgning på principper 

-Trivselspolitikken 
 -Automaten, BIW undersøger automatmarkedet. 
-status på Aula 
-ønske til at trivselsvejlederen kommer på mødet i august og 
er med i drøftelsen af trivselspolitikken. LC kontakter 
trivselsvejlederen. 
 

9. Evt.   

-I referaterne vil der fremover står initialer på opgaver.  
-fokus på toiletter i elevrådet. SB spørger til hvordan de ser 
ud nu, efter at der det sidste år har været særlig indsats på 
dem. De er efterhånden ved at være acceptable.  
-husk at skriv ud til alle hvis man er fraværende.  

10. SB møder i skoleåret 
2019-2020 

 
12.8 / 20.8 (forældremøde) / 25.9 / 
31.10 / 25.11 / 17.12 / 29.1 / 27.2 / 
30.3 / 28.4 / 27.5 / 25.6  

 

11. Arbejdet i SB  

Drøftelse for forældrevalgte, 
omkring forventninger til arbejdet i 
SB. Medarbejderrep. og ledelsen 
deltager ikke. 

 

 


