
 

Mødeforum Dato Tidsrum Sted 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

31. oktober 2019 
 

Kl. 17.30 - 19:30 
 

Personalerummet 

Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Formanden Sandwich 

Mødedeltagere Afbud 

Formand: Jonas Harpsøe Halberg (3b-5b) 
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: Dennis Julius, Ingeborg Lillike 

Lars Carlsen, Vibeke Andersen og Søren Black Jensen 
 
Dennis Julius fraværende 

Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen 
Gennemlæsning af princip for tilsyn 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

17:30 

1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

JHH Godkendelse og 
rettelser til 
dagsordenen for 
sidste møde. 

Ønske fra personalet om et årshjul for skolebestyrelsens arbejde. Tages under 
eventuelt. 
Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af 
referat   
 

JHH Godkendelse og 
ændringer til 
nærværende 
dagsorden. 

Referat godkendt. 



 

 
3. Opfølgning på 

opgaver 
 Udgår 

 

 
17:40-
17:50 
17:50-
17:55 
17:55-
18:05 
18:05-
18:15 

 
 

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

 

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 
BIW 
LC 

Orientering til 
bestyrelsen fra de 
respektive 
områder. 

a.Henvendelse fra forælder om skolefotografering. SB mener at klassebillede 
er vigtig for klassen. Pga. GDPR, har vi udfordringer med at få fotograferet. I 
følge kommunens juristerne er det ikke er en mulighed lige nu, som systemet 
er skruet sammen. Der arbejdes på at løse problemet. Skolen melder ud at 
fotografering først sker i foråret.  
Peter, Jonas og Lars deltager i dialogmødet i Nr. Vedby 
b.intet nyt 
c.intet nyt 
d.ny medarbejder ansat til barselsvikariat 1.12. Indskrivning til kommende 0. 
klassse er i gang. Der er lavet ny APV, der foldes ud for SB på 
decembermødet. Apv´en viser at handleplanen fra sidste APV har haft en god 
effekt.  
Forslag fra bestyrelsen om et dialogmøde med medarbejderne. 
Medarbejderrep. melder tilbage.  

 
 

5. Princip for 
samarbejde 
mellem skole og 
hjem. 

JHH Endelig 
godkendelse 

Layout ændret og enkelte rettelser. Princip godkendt.  

 
 

6. Princip for tilsyn BIW 
 

Endelig 
godkendelse 

Layout ændret, 6. klasse ændres til 5. klasse. Princip godkendt.  
 

18:25 
7. Automaten BIW 

JH 
Status, orientering. Automat opsagt, 8. årgang starter bod 3 dage om ugen, mandag, onsdag og 

fredag i spisefrikvarteret. De står selv for alt vedr. boden, og overskuddet går 
til deres lejrskole. Første gang er 1. november.  

18:30 

8. Forældreråds-
møde 25. 
november 2019 
kokken 17:30 - 
19:30 

JH 
LC 

Forslag til 
dagsorden 
fremlægges til 
drøftelse 

Dagsorden for mødet er præsentation af arbejdet i skolebestyrelsen.  
Forventninger til klasserødderne og dialog med dem omkring dette. De skal 
være med til at øge trivslen i klassen, og vi skal klæde dem bedre på til at 
varetage dette ansvar.  



 

Klasselærerne melder tilbage til kontoret, hvem der er i klasserådet. 
Klasserådene oprettes i aula hvis det er muligt. 
Jonas laver en dagsorden.   
Dato sendes ud med invitationen.  
Forplejning er Kaffe/the, vand og kage. 

18:45 

9. AULA BRK Demonstration af 
AULA, praksis 

Status er at vi er kommet i gang med Aula. Der er afholdt Aula café for 
forældre. Aula er simpelt  og der er mangler ift. personalets behov. Aula bliver 
løbende opdateret. 
SFO afventer en større opdatering med flere funktioner. SFO tager Aula i brug 
1.12.  
Forældrene er glade for Aula, og det fungerer efter at der er kommet billeder 
på.  

 

10. Kommende 
emner og 
punkter 

JHH Årshjul Personalet har ønske til et årshjul for SB´s arbejde. De ønsker at kunne snakke 
om punkter/principper på afdelingsmøderne for at klæde medarbejderrep. 
bedre på.  
På dagsordenen kommer oversigt over hvilke der er godkendt og hvilket 
møde de resterende er på.  
Vedr. trivselsprincippet, har ledelsen og medarbejderrep. opgaven at bringe 
det med på afdelingsmøderne, så der kan komme kommentarer fra 
medarbejderne, når det behandles på SB mødet.  

 
11. Evt. ALLE  På flere årgange fungerer rengøringen af køleskabe ikke. Hvordan takler vi det 

som skole? Tages med på klasserådsmødet i november.  
SB kommunikerer via Aula.  

 

12. SB møder i 
skoleåret 2019-
2020 

 31.10 / 25.11 / 
17.12 / 29.1 / 27.2 
/ 30.3 / 28.4 / 27.5 
/ 25.6  

 

 


