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Referent Ordstyrer Forplejning 

BIW Peter Sarka Ingen (Covid-19) 

Mødedeltagere Afbud 

Formand: Jonas Harpsøe Halberg (4b) 
Sekretær, SFO-leder: Birgitte Winther 
Skoleleder: Lars Carlsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Sarka (1a-2b), Camilla Pleidrup (1a-3a), 
Evamaria Linnet (3b-4a), Maria Løjmand (2b-6a), Vibeke Andersen (6b-8c) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Øster, Brian Kragh 
Elevrepræsentanter: afventer valg til elev/rettinghedsrådet 

 

Forbered 

Relevant i forhold til dagsordenen. 

 

Tid Punkt  Ejer Formål Referat  

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
JHH Godkendelse og rettelser til 

dagsordenen for sidste møde. 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af 

referat   
JHH Godkendelse og ændringer til 

nærværende dagsorden. 
Godkendt 

 
 

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

JHH 
ELEV 

HJ 
BRK 

Orientering til bestyrelsen fra de 
respektive områder. 

a. SB deltog i trafikkampagne den første uge i dette skoleår. 
Overraskende at regler ikke overholdes ved eks. Kys og Kør. 
Valg til SB, formanden skriver ud til forældrene, og der vil 
efterfølgende være en afstemning på Aula.  



 

d. Ledelsen 
 

BIW 
LC 

Fokus på at information om valget og opstillede til 
forældrene. Der skal ligeledes vælges suppleanter.  
b. der har ikke været valg til elevrådet endnu.   
c. Aula, der er lavet grupper med klassernes forældreråd, så 
der kan skrives til dem som gruppe.  
d. God opstart på skoleåret (også ifht. corona-retningslinjer).  
Faste budgetmøder, SFO har slået en stilling op, og der skal 
ansættes ny centerchef.  
Der arbejdes på ny indretning af fællesrummet i 
indskolingen og et par klasselokaler er udvalgt som 
’pilotprojekter’. 

 

4. Status på arbejdet 
med skolens 
principper 

 
LC 

 Nyt layout på principper. Alle principper gennemgås af 
skoleleder, formand, næstformand og TK fra mellemtrinnet. 
Derefter sendes de til medarbejderne og bliver godkendt i 
SB.  
Connie stopper og der kommer ikke nogen ny.  

 

5. Evt. ALLE  - Forældremøder afholdes så vi overholder corona-
retningslinjerne. Der vil ikke være SB rep. til stede. SB gør 
opmærksom på at flere af forældremøderne er lagt sammen 
dag. Det burde koordineres ift. at forældre kan deltage i alle 
deres børns forældremøder.   
- skole/hjemsamtaler afholdes i corona-perioden. Jf. 
princippet tilbydes 2 forældremøder i løbet af skoleåret.   
- SB gør opmærksom på at en skole har fået sponsoreret 
legeplads. I forhold til princip for fundraising er det også en 
mulighed hos os. SB undersøger.   
- opfordring til rundtur på skolen, eks. trænger søen til 
renovering.  
- SB henvendelse vedr. gå-hjemtider i sfo. Ønske til at sende 
hjem hver halve time, hvilket ressourcemæssigt ikke kan 



 

lade sig gøre. Vi er opmærksom på at det kan tage lidt 
længere tid at hente sit barn i denne periode, da børnene 
ikke selv må krydse sig ud.  
- Budget er fremover fast punkt på SB møderne, hvert 
kvartal kigges der dybere i tallene.   
- vigtigt at holde fast i månedlige SB møder, og at der 
arbejdes i mindre grupper imellem møderne, måske mere 
løbende information om relevante ting på mail/aula for at 
være informeret som SB-medlem.  
- Emner der kan tages op, er alt der understøtter arbejdet i 
SB.  
- trivselsundersøgelsen tages med på et kommende møde. 
- uddannelsesstatistik skal ligeledes på et kommende møde. 
- Fokus på god brobygning ved skift af afdeling, især i forhold 
til faglige krav. Hvordan sikrer vi os at eleverne trives hele 
vejen igennem skolen? Skolens Antimobbestrategi tages op 
på et kommende møde. 

 
6. SB møder i skoleåret 

2020-2021 
 24.8 - 29.9 - 21.10 - 26.11 - 14.12 - 

26.1 - 24.2 - 25.3 - 26.4 - 26.5 - 17.6 
 

 

7. Liste med principper 
 
GRØN = godkendt af denne 
bestyrelse 
 
GUL = igangværende 
 
BLÅ = kommende i 
prioriteret rækkefølge 

 Princip for undervisningens organisering,  
Princip for skoleårets arrangementer og traditioner,  
Princip for understøttende undervisning,  
Princip for budget, Princip for inklusion 
Princip for lektielæsning og faglig fordybelse,  
Princip for sponsering og fundraising 
Princip for lejrskoler og ekskursioner – sept. 2018 
Princip for samarbejde mellem skole og hjem – okt. 2019 
Princip for tilsyn med elever i skoletiden – okt. 2019 
Trivselsprincip - maj 2020 

 


