
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

12.08.19 
 

Kl. 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(0a-1b), Camilla 
Pleidrup(0b-2a), Evamaria Linnet(2b-3a), Maria Løjmand(1b-5a), 
Søren Black Jensen(5b), Vibeke Andersen(5b-7c) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Øster, Brian Kragh 
Elevrepræsentanter:  

Afbud: Vibeke Andersen 
Elevrådsrep. vælges på kommende elevrådsmøde og deltager herefter i 
skolebestyrelsesmøderne. 

Forbered 

 
 

 

Punkt  Ejer Formål Referat  

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

 JHH  
Punkt 5 udsættes til næste møde. 
Punkt 6 sættes på som punkt 3 på dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af 

referat   
 

 JHH  Til sidste referat var Vibeke fraværende. 



 

3. Opfølgning på 
opgaver 

 

 Vedligeholdelsespl
an for skolen, har 
ejendomsenhende
n sådan en. 

 Sandkasse 
indskolingens 
legeplads. 

SB har kontakt til ejendomsenheden og der er aftalt møde med dem om 
vedligeholdelsesplanen for Nordbyskolen. Der arbejdes på at etablere ny 
sandkasse i indskolingen. 

 
4. Orientering 

a. Formanden 
b. Elevrådet  
c. Medarbejd

ere 
d. Ledelsen 

 

 JHH 
HJ 

 BRK 
 BIW 

LC 

 

a. 
I forhold til fordeling af elever til 0. klasse fra ForårsSFO, skal SB udarbejde 
princip for klassedannelse. Punktet sættes på til næstekommende møde.  
SB efterlyser en tydeligere kommunikation til forældrene i forhold til 
klassesdannelse i ForårsSFO og generelt i skolen. Kan indgå i princip for 
skole/hjem samarbejdet.  
SB har fået henvendelse fra forældre om hvordan vikarer klædes på til 
undervisningen. Skolen har fokus på at vikartimer ikke altid har et fagligt 
indhold, og der arbejdes med bedre fagligt indhold ved planlagt fravær.  
Skolen er obs. på de fortællinger der kan skabes omkring en klasse. SB 
opfordrer til en klar og tydelig kommunikation, for at komme disse 
fortællinger til livs.  
Folketidende har kontaktet SB i forhold til trafik og skolestart.  
b.Elevråd: vælger til SB ved næste elevrådsmøde. 
c.nye kollegaer, der arbejdes i afdelingerne med forskellige værdier som 
kommunikation, klasserumsledelse, ordentlighed, mødetiltag, fælleskultur 
m.m.  
d. God opstart af skoleåret. 4 nye medarbejdere til SFO og 
modtagefunktionen der pt. har 10 elever. 
Skolens fokuspunkter dette skoleår er 10 indsatser, hvor vi vil skabe et godt 
fundament for børnene.   
Der er afsat 2500 timer til PLC dette skoleår og der afholdes 2 
klassekonferencer pr år. Der er udarbejdet skema til indstilling til PLC.  



 

Der er etableret samarbejde med ”bevæg dig for livet”, ift. valgfag, hvor 
foreninger stiller deres speciale til rådighed. Ligeledes er skolen ved at lave 
samarbejde med STX og HHX ift. undervisningsforløb for vores elever. 
Frikommuneforsøget er evalueret og fortsætter dette skoleår på 1. og 8. 
årgang. 

 
5. Guldborgsund 

kommunes 
sundhedsundersøgl
eser 
 

 LIA 

Skolens 
trivselsvejleder Lisbeth 
Aner gennemgår 
undersøgelsen.  

Udsættes til næste møde. 

 
6. Trivselsprincippet 

 

  
JHH 
 SBJ 

 

Behandling af 
trivselsprincippet. LIA 
deltager. 

SBJ har arbejdet videre med politikken og har udarbejdet materiale der kan 
bruges som udgangspunkt for snakken om anti-mobbepolitikken. Materialet 
hænger godt sammen med de materialer skolen bruger i forvejen. SB ønsker 
at beholde teksten ”målet med vores antimobbestrategi”, og der kan 
indsættes link, for at uddybe vores indsats.  
SBJ arbejder videre. 

7. Princip for 
samarbejde 
mellem skole og 
hjem 

 
 JHH 
 

Princip til 
godkendelse. 

JHH sender princippet ud på mail, til endelig godkendelse ved næste møde. 

 
8. Skolens og 

Skolebestyrelsens 
forældremøde d. 
20.8 
 

 JHH 
 LC 

Indhold og ramme 

 
Der er meldt forkert dato ud til forældrene om forældremødet den 20. 
august. Skolen sender rettelsen ud.  
Indhold: 
-arbejdet i SB og forventninger – JHH har oplæg. 
-arbejdsdage i SB  
-kommandovejen  
-valg til skolebestyrelsen – supplantvalg.  
-skolens indsatsområder 



 

9. Kommende emner  JHH   

 

 Trivselspolitik 

 Godkendelse af princip for skole/hjem- samarbejde 

 Princip for klassedannelse 
 

10. Evt.   

 
Ønske til at møde medarbejderne til et fællesmøde. 
SB ønsker info om arbejdet med frikommuneforsøget på 1. og 8. årgang. 
 

11. SB møder i 
skoleåret 2019-
2020 

 

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

Forældremøde den 20.8 og ikke 21. 8 som først meldt ud til forældrene.   

 


