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Referat til skolebestyrelsesmøde   

Mandag d. 25.11kl. 18.00 – 21.00 i personalerummet 

inklusiv juleafslutning. 
 

Deltagere: Lars, Arne, Kristian, Rikke, Stine, Karin, Søren, Helle, Pernille 

Afbud: Mikael, Line, Mille, Mathilde og Astrid  

 

 Dagsorden Tid  Punktets form Referat 

1.  Godkendelse af 

referat 

2 

minutter 

 Fejl i overskrift er rettet 

2.  Godkendelse af 

dagsorden 

5 

minutter 

  

3.  Nyt fra elevrådet 

 

10 min.  Intet nyt fra elevrådet. 

4.  Legepladspulje 15 min. drøftelse Ansøgningsfrist til legepladspuljen senest 

d. 16.12. 

Temaet er Bevægelses- og 

læringslaboratorium.  

Lars har indvilget i at arbejde i en 

ansøgning. Helle har fundet materiale fra 

sidste år, til inspiration. Der er en 

egenfinansiering på 10%. 

Dette kunne være en mulighed for at få 

støtteforeningen op at stå igen. 

Elevrådet skal inddrages i processen. 

Måske med den film elevrådet lavede for 

et par år siden. 

Ingen inputs til konkrete behov/ønsker fra 

skolebestyrelsen. 

Lars kontakter elevrådet og arbejder 

videre med ansøgningen. 

 

5.  Forretningsorden 10 min. Beslutning 

Kristians udkast fra 

sidste møde er 

vedlagt som bilag 

Det er uklart om eleverne har stemmeret. 

Pernille kontakter forvaltningen. 

 

Forretningsordenen blev vedtaget efter få 

rettelser og med det forbehold at elevernes 

stemmeret skal præciseres.  

 

6.  Klassekasser 20 min. Drøftelse Punktet blev besluttet som følge af den 

drøftelse bestyrelsen havde i forbindelse 

med zoo-kortindkøbet.  

Drøftelse af hvad klassekasser kan bruges 

til Hvad er brugerbetaling i folkeskolen og 

hvor går grænsen? 
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Næste skridt er at tale med forældrerådene 

for at indsamle informationer om hvordan 

praksis er i dag. Der er planlagt et møde i 

januar. 

 

7.  Madtilbud i 

skoletiden 

20 min. Drøftelse Lars har været i dialog med Steen 

Kjeldsen fra kultur og bevægelseshuset. 

 

De har sendt et nyt forslag omkring 

madtilbud.  

 

Lars har sendt svar til Steen. Den del hvor 

madtilbuddet gerne vil inddrage skolen, 

har han afvist, hvilket er i tråd med Lines 

kommentar til dagsordenen pr mail. 

Bestyrelsen vil gerne hjælpe med menuen 

men ikke driften.  

Line og Stine danner en arbejdsgruppe.  

Lars kontakter Steen med bestyrelsens 

svar. 

 

8.  Mad- og 

måltidspolitik 

15 min. Beslutning 

Politiken udsendt 

inden mødet som 

bilag 

Skal godkendes ud fra sidste mødes 

drøftelse. 

Mad-og måltidspolitikken er godkendt. 

 

9.  Inputs fra 

forældremøder 

15 min. Drøftelse Hvilke punkter prioriterer bestyrelsen at 

arbejde videre med?  

Ledelsen har fået en tilbagemelding fra 

personale vedrørende skolens gratis 

transport med Fynbus. Da tidspunkterne 

som ligger i aftalen lige nu udfordrer ture 

ud af huset. 

Transport og trafik har vi fået 

tilbagemeldinger på. 

Pernille sender en beskrivelse af 

problematikken til Lars. 

 

Line har et ønske om skolepatrulje jf. flere 

forældreforslag. Det er uklart om vi kan 

bruge skolepatruljen som vejanlægget er 

nu, da skolepatruljen kun kan hjælpe 

elever, men ikke styre trafikken. Pernille 

kontakter ”Teknisk afdeling” eller politiet. 

 

Det er et tema på skolen at vi arbejder 

med sproget. Det er allerede igangsat i 

personalegruppen. Et af indsatsområderne 

er at inddrage forældregruppen, sa det 

ikker en opgave vi kan løse alene. SSP 

anbefaler at vi arbejder med digital 

mobning.  
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10.  Trivselsundersøgel

se 

10 min. Orientering og 

drøftelse 

PM har udsendt 

trivselsundersøgelsen 

Kort orientering og drøftelse af 

undersøgelsen og det arbejde der er i 

gang. 

Undersøgelsen er drøftet i MED og i 

personalegruppen i onsdags. MED har 

valgt de tre parametre der er størst udslag 

på, og er nu ved at beslutte det videre 

arbejde ud fra drøftelserne på 

personalemødet. 

Det er italesat at trivsel på skolen er alles 

ansvar og at vi skal have tid til at tale om 

det der fylder. MED leder efter 

lavthængende frugter i udsagnene.  

11.  Kommunikation på 

AULA 

15 min. Drøftelse Lines punkt fra eventuelt fra sidste gang. 

En god ide at drøfte kommunikationen og 

hvordan den foregår mellem skole og 

hjem. En del har vi lagt ind i 

retningslinjerne for skole-

hjemsamarbejde, da der er skrevet noget 

om forventninger til aktiviteten på AULA. 

Punktet udskydes til næste møde. 

12.  Til Aula 

 

2 min.  Intet 

 

13.  Meddelelser 

a: formand 

b: ledelse 

c: personale 

d: andre 

5 min.  Ledelse: 33-36 indskrevne elever til 2020. 

 

 

 

14.  Eventuelt 

 

5 min.  Fraværsbekendtgørelsen – retningslinjer 

og godkendelse af ekstraordinær frihed. 

 

15.  Årshjul 

 

   

16.  Dagsorden til næste 

møde 

 

  Status på forældrehenvendelser 

Kommunikation på Aula 

(ugeplaner/lektier) 

Antimobbestrategi 

Fravær – retningslinjer 

 

17.  Meddelelser vedr. 

elever og personale 

   

18.   Julehygge  30 min.  Placeres hvor det giver mening ;-) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand   Skoleleder 

Lars Breum  Pernille Madsen 


