
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 19-12 2019 

 

Tid:  18.00 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde 

Sted:  AKT 

 

Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag 

 

Spis ikke hjemmefra. Vi byder på julefrokost!! 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Forældrevalgte: 

Marlene Højer Bogner 

Rudi Sloth Christensen 

Janne Worm Hansen 

Susanne Bøg 

Henrik Hybertz Bak 

Lone Rokkedahl 

Charlotte Tougaard 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Dorte Nørgaard 

Iben Nielsen 

 

Ledelse: 

Jesper Poulsen 

Brian Svendsen 

Mona Elmgreen Petersen, 

 

Afbud:  

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Kvalitetsrapport (bilag).  

3. Holddannelse 

4. Program for læringsledelse (bilag udleveres på mødet). 

5. Budget 2020 

6. Bevægelsesstrategi (bilag). 

7. Status byggeri 

8. Nyt fra 

9. Evt. 

 

 

 



Side 2 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 

Godkendt 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Kvalitetsrapport Udarbejdelse af udtalelse til 

kvalitetsrapporten. 

JP 

Referat/beslutning: 

Gennemgang af kvalitetsrapporten 

 

Videre proces: 

Bestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Holddannelse Temperaturmåling – hvordan går 

det med vores holddeling? 

Alle 

Referat/beslutning: 

Drøftelse af de oplevelser der er ved vores holdundervisning 

Skolen evaluerer ordningen efter jul og kommer blandt andet til at kigge på kriterierne for 

holddannelsen. 

 

Videre proces: 

Tages med som punkt på et møde inden sommer 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Program for læringsledelse - trivselsundersøgelse Orientering om resultatet af 

trivselsundersøgelsen med fokus 

på tidligere udviklingsområder. 

JP 

Referat/beslutning: 

Gennemgang de overordnede resultater for T3 og den udvikling der har været igennem de 3 

trivselsmålinger. 

 

Videre proces: 

Taget til efterretning 

 
 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Budget 2020 Orientering. JP 

Referat/beslutning: 

Gennemgang af budget 2020 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Bevægelsesstrategi Som en del af en 

fælleskommunal indsats skal alle 

skoler udarbejde en 

bevægelsesstrategi. I løbet af 

efteråret har en arbejdsgruppe 

udarbejdet vedlagte forslag. 

Bestyrelsen kommer med 

eventuelle input før endelig 

godkendelse. 

JP 

Referat/beslutning: 

Et udvalg på skolen har udarbejdet en bevægelsesstrategi. Målet er ikke at skolen igen skal være 

DGI-skole, men målet er, at sætte fokus på, at bevægelse igen bliver en naturlig del af den daglige 

undervisning. 

 

Videre proces: 

Det anbefales at bevægelsesstrategien løbende tages med på dagsordenen i bestyrelsen 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Status byggeri Orientering. JP 

Referat/beslutning: 

Fremlæggelse af det nye afsætningsområde for elever. Der fremlægges 2 forslag som drøftes. 

Der er meget trafik ved SFO-en om morgenen – det skaber utrygge situationer. 

Der skal laves information og kampagner for at guide vores forældre til god trafik-kultur, der 

samtidig giver mulighed for at aflevere børnene på en tryg måde. 

 

Bekymring for at færdslen bliver øget i forbindelse med byggeriet. 

Forslag om cykelgrupper for børnene og gå-busser 

Tages med på forældremøder og italesættes i klasserne 

Booste kampagnen ”Alle Børn Cykler” 

 

Videre proces: 

Bestyrelsen anbefaler tegning 1 

Skolen laver trafikinformationskampagne i forbindelse med byggeriets opstart. 

Bestyrelsen anbefaler, at der ikke skiltes på Vestergade. 

Der optegnes båse op i vejlommerne. 

 



Side 4 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra: 

Formanden 

Personalet 

Ledelsen 

Orientering JP/IN/DJ/Rudi 

Referat/beslutning: 

 

Formanden: 

Personalet: 

Ledelsen: 

Indskrivningsarrangement med de nye skolebørn 

Information ang. henvendelse i 1. klasse 

  

Videre proces: 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 9 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt. Orientering Alle 

Referat/beslutning: 

Mobiltelefoner ved fælles arrangementer – må forældre tage billeder/filme. Tages op som punkt på 

et fremtidigt møde 

 

På januar-mødet tages ”politik om klassekasser” på som punkt 

Bibliotekstider tages med som punkt på næste møde 

 

Videre proces: 

 

 


