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Skolebestyrelsesmøde   
Dato: 04.12.2019 Kl.: 18.00 – 20.00. 

Referat: IE 

Afbud: 
 

 

1.  Referatet underskrives.   

 
 

 

Blev godkendt. 

2.  Hverdagen på skolen lige nu.  

 

 

 

 

 

 

Hverdagen i SFO lige nu. 

 

Nyt fra elevrådet.  

 

5. kl. lavede nisseoptog i byen. De 
ar meget dygtige. 5. og 6. kl. 
havde boder på torvet.  

Super juleklippedag med masser 
af bedsteforældre på besøg. Elev-

rådet har stået for en flot julefro-
kost. Julekoncert d. 12. december 
og Luciaoptog d. 13. december. 

Korsang på ældrecenteret d. 18. 
december. Juleafslutning d. 20. 

december med fakkeloptog i byen.  
 
Der holdes fast i de mange nye 

aktiviteter. Fast tiltag med foræl-
drebrev hver uge fortsætter.  

 
Elevrådet har stået for en rigtig 
flot julefrokost for alle eleverne på 

skolen.  
 

 

3.  Trivselsforløb i klasserne. 

Orientering hvilke tiltag der er i 
gang og resultatet af disse.  

Orientering om trivselsforløb i 4. 

kl. og 5. kl. Der er sat ekstra res-
sourcer ind i disse klasser både 
med henblik på støttetimer og 

pædagogiske trivselsforløb. Vi føl-
ger udviklingen og ser allerede nu 

en positiv udvikling.  
 

4. Brug af løbehjul på skolen. Drøf-
telse af sikkerhed og evt. forbud.  

Skolebestyrelsen ønsker ikke at vi 
skal forbyde brugen af løbehjul i 
skoletiden. Men vi må kræve at 

der bruges hjelm. Ved brug af rul-
leskøjter kræver vi at der bruges 

håndledsbeskyttere.  
 

5.  Høringssvar vedr. ny styrelses-
vedtægt. Er tidligere udsendt til 
jer.  

Vi undrer os over at der ikke står 
noget om mulighed for valg til 
skolebestyrelsen for 2 år i stedet 

for som nu for 4 år.  Vi sender 
dette ind i vores høringssvar.  
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6. Gennemgang af budget. Det nye 
budget for 2020 er endnu ikke 

kommet, men vi ser på de grund-
læggende udgifter på drift og løn. 

Orientering om budget 2019 og 
2020. Udgifterne til drift har gen-

nem de seneste år været meget 
stabilt. Langtidssygemelding har 
været en ekstra udgift i 2019.  

7.  Økonomi og personale og elever.  Orientering.  

8.  Nye mødedatoer i 2020. Møder i 2020: d. 30. januar,  
d. 24. februar, d. 11. marts valg  

 
til skolebestyrelsen og møde og d. 
28. april og d. 9. juni med som-

merafslutning. Efter sommerferien 
starter den nye skolebestyrelse.  

 

9.  Evt.  Planer om en evt. arbejdsdag i 

foråret 2020, hvor vi skal fælde 
træer rundt om fodboldbanen.  

   

   

Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg 
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