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Referat af skolebestyrelsesmøde  
10.jan.  2023 

 

Klokken 17:00 – ca. 19:00 

 

Til stede var.: Søren, Signe, Jesper, Miv, Lindy, Rikke, Anne, Maria, Louise, Julnar,  
Fraværende: Asger, Lenette, Gülay, Andreas, Sandra, Bill 
 
 

Inviterede:   

FORÆLDRE: Andreas, Bill, Lindy, Louise, Rikke, Sandra, Signe, Søren, Gulay  
MEDARBEJDERE: Maria, Miv, Jesper 
LEDELSE: Anne , Asger og Lenette 
ELEVER: Julnar 9X (formand), Malte 5.b, Elena 7B  

 

1. 17:00 Godkendelse af dagsorden og referat 
• Referatet fra d. 20. september mangler stadigvæk at blive godkendt. Blev godkendt.  
• Referatet fra d. 2. november blev godkendt – afleveres til Anne. Blev godkendt. 
• Referatet fra d. 13. dec. til godkendelse. Blev godkendt. 

 
 

2. 17:05 Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever  
Nyt fra:  
 
Elever:  
*Præsentation af bestyrelsen for elevrepræsentanterne.  
*Møde i uge 3. Kursus i sprogbrug til eksamen – et lille boost.  
*Den årlige fodboldturnering – den vandt 9X. Man kan vinde en fodbold til klassen og sodavand 
til klassen. Måske kunne en forælder bidrage med en kage. Det er Julnar der er med til næste 
elevrådsmøde. Måske kan elevrådet anskaffe en vandrepokal til næste turnering. De forrige er 
lidt ”trætte”.   
*Snart starter den årlige høvdingeturnering.  
*Skolens politik omkring brugen af mobiltelefoner ønskes at bestyrelsen genbesøger.  
 
Forældre:  

• Fedt at eleverne er deltagende til disse møder. Vi vil gerne modtage referaterne fra de to 
elevråd. Det er elevernes perspektiv vi gerne vil arbejde ud fra.  

• Fagdage er fantastiske 
 
 
Nyt fra medarbejderne:  

• Fagdage er fede at have. Giver mulighed for fordybelse.  
• Lejrskole – kan der laves lejrskole for 3.årg. Det er et ønske, at vi kigger på det. 
• Sprogbrug – er et opmærksomhedspunkt. Hvilke værdier arbejder vi ud fra. Et fælles 

tema på tværs.  
• Obs på at få lavet en voldspolitik ift. udadreagerende adfærd  
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• Netværk / materialebase ”Forebyggelsesnetværk”.  
• Kendte voksne ift. vikardækning. Kendte vikarer bliver brugt.  

 
Nyt fra SFO  
*To nye ansigter i SFO og snart et nyt ansigt på vej til Spørring.  
*Fokus på sproget 
*SFO ungarbejdere – gode erfaringer med dette.  
 
 
Nyt fra ledelse:  
*Terminsprøverne er i uge 3. Vi er SÅ klar g det er eleverne også. 
*Uge 6 – PU har mødtes i dag. Der har været nogle misforståelser ift. uge 6. Vi afholder 
projektugen som vanligt, og arbejder årgangsvis. På ind- og udskolingsmødet drøfter vi hvordan 
vi får et overblik over hvad årgangene arbejder med.  
*Dick besøger skolen d. 17/1 2023 
* Anne er ved at sætte Asger ind i organisationen og opgaverne samt overlevere børnesager til 
Asger.  
*Ansættelse af nye ansigter ind i skolen – for LL (fast 85% stilling) og LD (barselsvikariat).  
 

 

3. 17:25 Spisning 
 

 
4. 18:00        Rugbrødsudvalget – prøvehandling på første behandling af princip.  

 
- Hvem deltager?  

Maria, Søren, elevrådet, Asger/Anne, Miv, Signe 
- Hvilket af de udvalgte principper skal der kigges på? 

 
*Vi aftalte: Vi talte om både fællessamlinger. Hvordan laver vi gode fællessamlinger. Hvad vil 
skolen med dette? Hvad skal fællessamlingerne kunne? Hvordan gør vi det i fællesskab til en 
god oplevelse for alle? Ledelsen inviterer.  

- Tid  
*Vi aftalte: 2-3 møder af 1 times varighed 

- Proces:  
*Vi aftalte: Inden næste bestyrelsesmøde i marts mødes vi (2-3 møder) og får gennemarbejdet 
udkast til prøvehandlingen. Denne fremlægges til næste møde 14/3. Ledelsen indkalder.  
 

 
 

5. 18:20        Arbejdslørdag – overordnet Brainstorming  
 

- Vi bruger tavlen og lader tankerne styre – se billedet. 
- Anne og Søren samler sammen  
- Til næste bestyrelsesmødet d. 6/2 2023 fremlægger vi dagsordenen for 

arbejdslørdagen.  
- SFO-forældrerådet deltager til næste møde. Ledelsen inviterer.  
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-  
 

  
 

  
6. 18:50 Eventuelt 

Det er blevet taget meget positivt imod af personalet, at bestyrelsen viste sig til julefrokosten, og 
sagde tak for i personalets indsats.  

 

 

 
 


