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Skolebestyrelsesmøde   
Dato: 24.02.2020 Kl.: 19.00 – 21.00. 

Referat:  

Afbud: 

1.  Referatet underskrives.   
 

 

Blev godkendt.  

2.  Hverdagen på skolen lige nu.  

 

 

 

Hverdagen i SFO lige nu. 

Nyt fra elevrådet.  

 Emneugen vedr. musical og 

kunst-projekt er i proces. Skal 
være klar til ugen før påske. Sko-

lefesten d. 2. april er under forbe-
redelse.  
 

Stor teatertemauge med optræ-
den for forældre har været en god 

oplevelse. Er nu i gang med at 
indrette et teaterrum. 
 

3.  Elevrådet kommer på besøg og 

fortæller om deres arbejde. 

Elevrådet fortalt om deres kom-
mende projekter.  

4.  Valg til skolebestyrelsen d. 11. 
marts. Vi gennemgår aftenen. 

Hvem gør hvad i forhold til valg-
handlingen og fortælling om skole-
bestyrelsens arbejde.  

Skal vi have noget mad inden vi 
fortsætter med bestyrelsesmødet? 

Gennemgang af procedure for 
valghandlingen. Inga bestiller mad 

til bestyrelsesmødet, og lægger en 
husker ud på AULA til forældrene. 
Der skal være sodavand og kaffe 

til mødet. Vi holderbestyrelsesmø-
det efter valget. Anders og Henri-

ette afklarer om de vil genopstille. 
Ditte og Malene hjælper hinanden 
med at fortælle om skolebestyrel-

sens arbejde.  
 

5. Det videre arbejde med vores 
værdier. Drøftelse af den videre 

proces. 
 

Brødteksen til de enkelte værdier 
blev gennemgået. Der var forslag 

som bliver tilføjet. Renskrives og 
lægges på hjemmesiden.  

6. Nye regler vedr. elevfravær. Ori-
entering ved Inga og drøftelse af 
hvordan vi arbejder med det på 

skolen. 
 

Der blev orienteret om de nye 
regler på området.  

7. Rådgivende udvalg har afholdt de-
res første møde og Malene har 

deltaget. Vi får et referat fra Ma-
lene.  
 

Orientering. Der har ikke været 
nyt møde.  

8.  Vi gennemgår den nye hjemme-
side, som er under opsætning. 

Den nye hjemmeside er under op-
bygning. Præsentation og drøf-
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Drøftelse af placering af dagsor-
den, referater og principper og po-

litikker. 

telse. Referater fra skolebestyrel-
sesmøder lægges ud på hjemme-

siden. Som noget nyt lægges også 
dagsordenen ud på hjemmesiden 
før mødet.  

9.  Arbejdsdag vedr. træer ved bold-
bane. Fordeling af opgaver.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe: 
John, Inga og Anders.  

 

10.  Økonomi, elever og personale. Orientering.  

11. Evt.   

 Næste møde d. 11. marts.   

Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg 
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