
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 29-01-2020 

 

Tid:  18.30 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde 

 

Sted:  AKT-mødelokalet 

 

Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag 

 

 

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:  

Charlotte 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat. 

2. Princip for bevægelse. 

3. Princip for klassekasser. 

4. Den gode historie om Aalestrup skole. 

5. Nyt fra byggeri. 

6. Nyt fra. 

7. 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: 

Princip for bevægelse. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af skolens netop 

vedtagne bevægelsesstrategi, blev det besluttet, at 

bestyrelsen skulle udarbejde et princip for 

bevægelse. I kan finde inspiration her: 

https://www.skole-

foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-skolens-

arbejde-med-motion-og-bev%c3%a6gelse 

 

Udarbejdelse af princip. Alle 

Referat/beslutning: 

Princip for bevægelse blev udarbejdet. 

 

Princippet sendes rundt på afdelingsmøderne og tages med på bestyrelsesmødet i februar. 

SFOen skrives ind i princippet 

 

Plejehjemmet Aaglimt er certificeret bevægelses plejehjem – måske kunne man lave et samarbejde 

med dem…? 

 

Drøftelse af mulighederne i udeskole. Det foreslås at drøftelsen tages med som punkt på et 

fremtidigt møde. 

 

Videre proces: 

Tages med på møde i februar 2020 med inputs fra personalet 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Princip for klassekasser (Bilag). 

 

Bestyrelsen besluttede på forrige møde, at 

gennemgå princip for klassekasser igen. 

Drøftelse/revidering af princip. Alle 

Referat/beslutning: 

Princippet blev revideret og godkendt. 

 

Videre proces: 

Formidles til personalet og tages med på kommende forældremøder 

 
 

  

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-skolens-arbejde-med-motion-og-bev%c3%a6gelse
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-skolens-arbejde-med-motion-og-bev%c3%a6gelse
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-skolens-arbejde-med-motion-og-bev%c3%a6gelse


Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Den gode historie om Aalestrup skole (Bilag). 

 

Folkeskolen i Aalestrup skal være det naturlige 

valg for forældre bosat i vores skoledistrikt.  

Hvordan kan vi promovere skolen udadtil og 

hvilken rolle kan bestyrelsen spille? Målet er, at 

flest mulige vælger Aalestrup skole i forbindelse 

med indskrivning. 

 

 

Drøftelse og udarbejdelse af 

strategi. 

Alle 

Referat/beslutning: 

God drøftelse i bestyrelsen – se bilag for inputs 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt om byggeri (Bilag) 

 

Orientering. JP 

Referat/beslutning: 

Orientering og drøftelse af trafiksikkerheden – særligt om morgenen. 

Vi justerer lidt på cykelparkeringen i forhold til drøftelserne 

Vi laver øget opsyn i morgenmyldretiden imens der er mørkt 

 

Videre proces: 

 

 

  



Side 4 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra: 

 Personalet 

 Bestyrelsesformand: 

 Ledelsen 

 

Orientering.  

Referat/beslutning: 

 

Personalet: 

Der planlægges uddannelsesdag for mellemtrinet 

Kulturuge 10 planlægges for hele skolen 

Projekt læselyst laves som et samarbejde imellem folkebiblioteket og skolebiblioteket. 

Fastelavn holdes i år for hele skolen 

 

Bestyrelsesformand: 

Intet til referat 

 

Ledelsen: 

Nyt modul i SFO ”komme/gå” tages i brug til marts 

Skolepatruljen har haft besøg af Nordjyllands politi i forbindelse med ”den sureste uge” 

Vi har i øjeblikket særlig fokus på håndhygiejne 

Susanne har fået sponsoreret reflekser til alle børn 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt. 

 

Orientering.  

Referat/beslutning: 

 

Videre proces: 

 

 

 

 


