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Referat 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 21-03-2022 

 

Tid:  18.30 – 21.00 

 

Sted:  Stort mødelokale 

  

 

 

 

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. Skolebestyrelsesvalg 

3. ”Kvistavisen” 

4. Timefordelingsplan 

5. Kys og Kør 

6. Rundvisning på skolen. 

7. Evakueringsplan skoleskyderi 

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: 

Skolebestyrelsesvalg 

 

Orientering/drøftelse JP 

Referat/beslutning: 
Status på valg/tilmeldte kandidater 

Der er valgmøde torsdag d. 24/3, hvor de kandidater, der har meldt sig, kan præsentere sig 

selv. Vi har pt. 9 kandidater. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

”Kvistavisen”  

Præsentation af materiale. 

Opfølgning fra forrige møde. 

Avisen er en opsamling af de aktiviteter der har 

været i februar. 

Avisen bliver både med billeder og tekst. Mona 

er tovholder på projektet. 

 

Opfordring til at vores kommende skoleforældre 

også får adgang til avisen for at fortælle om 

Kvistens aktiviteter 

Opfølgning og input MEP 

Referat/beslutning: 
Den første udgave af Kvistavisen er udsendt og den næste er ved at blive redigeret. 

Denne udgave bliver i højere grad præget af børnenes indlæg. 

 

Avisen har fået god respons. 

 

Videre proces: 
Intet til referat 

 

 

  



Side 3 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse timefordelingsplan Drøftelse og godkendelse. JP 

Referat/beslutning: 
Gennemgang af timefordelingsplanen. 

Planen godkendes. 

 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Kys og kør anlæg 

Status og orientering om tidsproces 

Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Kys og kør anlægget er ved at blive etableret. 

Anlægget forventes færdigt pr. 1. maj 2022. 

 

Sidste belægning i skolegård og på skaterbanen lægges i ugen op til påske. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Guidet tur rundt på skolen – ”alt det nye” Rundvisning. JP 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen tog en tur rundt i det nye byggeri 

 

Videre proces: 
Intet til referat 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Evakueringsplan skoleskyderi. 

Skolen er forpligtet til at udarbejde en 

evakueringsplan for skoleskyderi.  

Denne skal gennemgås for personalet en gang 

årligt.  

 

Vedlagt forslag til godkendelse. 

 

Drøftelse og beslutning JP 

Referat/beslutning: 
Forslaget godkendes og tages med til MED-udvalget. 

 

Videre proces: 
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Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra Orientering Alle 

Referat/beslutning: 

 
Formand: Intet til referat 

 

Personale: Trivselsundersøgelserne er ved at være afsluttet 

 Elevrådet har afviklet en dejlig grillfest 

 Der har været afviklet møde i forhold til faglige fællesskaber med Realskolen 

 Mini-Spirerne er begyndt at komme på besøg – og det er dejligt. 

 

SFO: Der har været afholdt discofest i SFO’en 

 Vi søger i øjeblikket en uddannet pædagog 

 Vi søger ligeledes til vores mini-SFO 

 Kvistens garderobe bliver renoveret   

  

Ledelse: Der er indvielse af den nye bygning for det politiske udvalg, forvaltning og  

 andre politikere 

 Vi deltog i ”Skoler synger for fred” – det var et godt og tankevækkende 

 arrangement. 

 Alle ukrainske flygtningebørn i skolealderen, tilbydes et år i modtageklassen 

 i Farsø. 

 De ukrainske flygtningebørn bliver inviteret op til hyggelig stund på skolen. 

 De ”gamle” nationale test skal laves for sidste gang. De erstattes med en ny type 

 test, der ikke er adaptive. 

 Orientering om personalesituationen, hvor der i øjeblikket er to på barsel. 

  

Videre proces: 
Der arbejdes med at lave åbent hus i de nye bygninger for alle interesserede 
 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 9 

  

Evt.   

Referat 

Opfordring til at lave visuel kampagne (film) i forbindelse med skoleindskrivning. 

 

Videre proces. 


