
Side 1 

 

 

Referat af møde i 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 18-06-2020 

 

Tid:  18.30 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde 

Sted:  Mødet holdes på skolen 

 

Bemærk:  

 

Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag 

 

Obs! Vi holder sommerafslutning, så hav appetit med 

hjemmefra! 

 

 

 

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:  

Dorthe 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Genhusningsplan 

3. Byggeri - status 

4. Bestyrelsens indsatsområder det kommende skoleår 

5. Nyt fra 

6. 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: 

Genhusningsplan  

 

Information og godkendelse JP 

Referat/beslutning: 

Personalet flytter i lærerforberedelsen i uge 32 

6.a og 6.b flytter i PLC 

5.a og 5.b flytter i depot (gl. IT-lokale)  

og lokale 7 

3.a og 3.b flytter i Bikuben 

Praktiske fag afvikles i klasserne indtil ibrugtagning af renoverede lokaler.  

(madkundskab fra 1/10, øvrige efter jul). 

Der etableres prøvelokale i grå fløj – kan bookes som øvrige lokaler. 

 

Videre proces: 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Byggeri – status  

Rundvisning i faglokaler 
Orientering JP 

Referat/beslutning: 

 

Videre proces: 

 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Bestyrelsens indsatsområder i det kommende 

skoleår. 

Drøftelse af eventuelle indsatsområder i det 

kommende skoleår f.eks (blot eksempler!): 

 mobbefri skole  

 faglige indsatser  

 sund kost  

Drøftelse JP/BS 

Referat/beslutning: 

 Faglige indsatser / Kommunikation imellem skole og hjem 

 Det gode fællesskab – hvordan skabes det sammen? 

o Hvordan bidrager forældrene til det gode fællesskab 

o Hvordan støtter vi som bestyrelse op om det gode fællesskab 

 

Videre proces: 

Temaaften for bestyrelsen og personale i det nye skoleår – dato fastsættes på augustmødet 

 
 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra: 

 

Information  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet nyt til referat 

 

Personalet: Intet nyt til referat 

 

SFO: Kort information om hverdagen. 

 3. klasserne holder afslutning med overnatning på skolen. 

  

Ledelsen: Det nye folkeskoleforlig betyder at der deles ekstra midler ud til folkeskolerne.  

 De er øremærket til lærertimer. Vi ansætter en lærer i en halvtids stilling frem til jul.  

 De ekstra lærertimer skal bruges til at, de kendte voksne kan arbejde med faglig og 

 social trivsel i egen klasse. 

 Der afsættes ekstra ressourcer til inklusion, således at der kan oprettes et ”cockpit” for 

 elever, der har brug for en hjælpende hånd i en svær hverdag. 

 Sidste skoledag bliver lidt anderledes en den plejer – vi laver så god en dag vi kan 

 indenfor anvisningerne. 

  

 Der afholdes bestyrelsesmøde 13/8 kl. 18.30 hvor der udarbejdes høringssvar. 

 

  

Videre proces: 

 

 

  



Side 4 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evt.   

Referat/beslutning: 

 

Videre proces: 

 

 

 


