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Referat til skolebestyrelsesmøde 
Mandag 27. august kl. 17 – 20 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 
 

 
17-18 Velkommen til de nye medlemmer 

i skolebestyrelsen – præsentation 
bordet rundt. 
Intro til skolebestyrelsens arbejde 
Konstituering af skolebestyrelsen 
Drøftelse af Peters deltagelse i 
skolebestyrelsens arbejde, som 
repræsentant for det lokale 
foreningsliv 
Evt. opdatering af 
forretningsordenen  
  

Fælles præsentationsrunde. Hvert medlem fortalte om, hvilke 
mærkesager de havde, i forhold til være medlem af bestyrelsen. 
Følgende temaer kom frem: inklusion, elev til- og fragang, kost, 
samarbejde med den lokale erhverv/samfund, bygninger og ude 
områder, høj faglighed og trivsel, vikardækning, S/H samarbejde 
med forældreressourcer, trafik, økonomi, anti-mobbe strategi, 
børn har lyst til at lære i folkeskolen, demokrati, 
forældreinddragelse i børnenes skoledag, fokus på fællesskaber, 
lejrskoler, IT, motivation og inddragelse af elevrådet i 
skolebestyrelsen. 
 
Intro til skolebestyrelsen: et møde i måneden. De 
forældrevalgte holder et formøde, før hvert møde. Der er 
underudvalg, som arbejder mellem møderne. De enkelte 
medlemmer melder sig til, hvor det giver mening i forhold til 
under udvalg. Referatet bliver godkendt af en fra 
skolebestyrelsen, herefter bliver de lagt op skolens hjemmeside. 
Bestyrelsen skriver i skolens skoleblad i hvert nummer. 
 
Hvert medlem fik skolebestyrelsens håndbog, som Skole og 
forældre udgiver. De har også en hjemmeside, hvor man kan 
finde mange oplysninger. 
 
B&U laver introaften til skolebestyrelsesarbejde for nye 
medlemmer d. 19. 9 fra 19-21.30 på Rådhuset. Man skal melde 
sig til ved Mikkel senest d. 31.august, hvis man ønsker at 
deltage.  
 
Konstituering af bestyrelsen.  
Formand: Bettina Høeg 
Næstformand: Rikke Thonbo 
 
 
 
 
 
Forretningsordenen blev vedtaget.  

 
 
 
 
 
 
 

18-
18.15 

Plan for arbejdet med principper 
for efteråret v. Mikkel og Bettina 

I Folkeskoleloven er der regler om, hvilke principper man skal 
have på en folkeskole. Vi mangler principper, som vi skal have 
lavet Inden 1. januar. Det er følgende principper:  Elevernes 
undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, 
holddannelse, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen, 
elevernes placering i klasser, arbejdets fordeling mellem/blandt 
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det undervisende personale, fællesarrangementer for elever i 
skoletiden m.v. og skolefritidsordningens virksomhed. 
Bestyrelsen laver principperne, med inspiration fra forældre og 
skole, men de kommer ikke på skolens hjemmeside, før de har 
været gennembearbejdet i skolebestyrelsen. 
 
 

18.15-
18.45 

Elevtrivselsundersøgelsen Hvilke temaer får bestyrelsen øje på i undersøgelsen: 
Medbestemmelse, fysiske rammer, indeklima, sundhed, varieret 
undervisning. Det er de samme temaer, som ledelsen og 
personalet har fået øje på. 

 

18.45-
19.15 

Spisepause    

19.15-
20.45  

Ordensregler  
 
Opfølgning på toiletter v. Mikkel  
 
Kort info om trafik v. Rikke 

Mikkel sender bilag 
 
Mikkel sender det til bestyrelsen skriftligt. 
Rikke sender det til bestyrelsen på skrift. 

 

19.45-
20.00 

Evt. Kaffemaskinen er indstillet, så den er tændt til næste 

bestyrelsesmøde 😊 

 

 
Venlig hilsen Mikkel og Bettina  


