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Skolebestyrelsesmøde   
Dato: 30.01.2020 Kl.: 19.00 – 21.00. 

Referat: Inga 

Afbud: 
 

 

1.  Referatet underskrives.   

 
 

 

Blev godkendt. 

2.  Hverdagen på skolen lige nu.  

Hverdagen i SFO lige nu. 

Nyt fra elevrådet.  

Stille og rolig hverdag på skolen 
efter en meget travl julemåned 
med mange aktiviteter. Positiv ud-

vikling med trivselsforløb i klas-
serne. Rigtig godt informations-

møde for de nye 0. kl. elever. 
Stort fremmøde. Gentages igen til 
næste år. Begynder nu planlæg-

ning af vores kunst emneuge før 
påsken. 

I SFO vil man i den næste periode 
arbejde med teater. Får besøg af 
Hatteteateret som vil lave teater 

sammen med børnene.  
Elevrådet forbereder ønsker til 

budgetmødet i februar måned.  
Måske skal vi invitere elevrådet til 
næste møde? Birgitte spørger 

elevrådet.  

3.  Simone Beck som er ansat i hallen 

kommer og fortæller om et pro-

jekt de ønsker at starte op til næ-

ste skoleår. Projektet er bevæ-

gelse og morgenmad i hallen for 

en klasse på mellemtrinnet. Hal-

len vil søge om penge til projek-

tet.  

Simone fortalte om et projekt som 

Hallen ønsker at køre i næste sko-
leår, hvis de kan skaffe penge til 

projektet via fondsmidler. Skole-
bestyrelsen drøftede forslaget. 
Skolebestyrelsen ønsker ikke at 

skyde forslaget ned på forhånd. 
Men der var tvivl om hvorvidt man 

kunne få alle forældre i en klasse 
med på ideen om bevægelse og 
morgenmad i hallen hver morgen i 

et helt skoleår? Kunne det evt. 
være et par dage om ugen? Kan 

Hallen skaffe penge nok til projek-
tet, når der også skal tænkes på 

bus til eleverne. Projektet skal 
køre fra kl. 07.00 – 08.00. Altså 
før skolestart?. Eller måske fra kl. 

07.30 – 08.30?. Inga vil gå tilbage 
til Simone med vores spørgsmål 

og betænkeligheder.  
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4.  Kvalitetsrapport for skolerne i 
Skive Kommune. Vi gennemgår 

rapporten og skal indsende hø-
ringssvar. 
 

Rapporten blev gennemgået og 
der kom kommentarer. Der har 

været meget fokus på læsning 
med gode resultater. Glæder sig 
til tilsvarende indsats for matema-

tik. Ophør med det mobile kompe-
tencecenter. Hvad betyder det for 

skolerne? Kommer der midler ud 
til skolerne? Vi bemærker at vi 
stadig har en meget lav udgift til 

folkeskolen pr. elev i forhold til det 
øvrige land. Malene og Inga laver 

forslag til høringssvar, som sendes 
til bestyrelsen. 

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

 

Udsat til næste møde. 

6. Nye regler vedr. elevfravær. Ori-

entering ved Inga og drøftelse af 
hvordan vi arbejder med det på 

skolen. 
 

Udsat til næste møde. 

7. Rådgivende udvalg har afholdt de-
res første møde og Malene har 
deltaget. Vi får et referat fra Ma-

lene.  
 

Udsat til næste møde.  

8.  Valg til skolebestyrelsen er d. 11. 
marts. Hvad skal vi have gjort klar 

til valgmødet? 

Anders Krarup Pedersen og Henri-
ette Rask er på valg. Alle kan 

fremad vælge om de vil vælges for 
2 år eller for 4 år. Inga udsender 
brev vedr. valgmøde d. 11. marts.  

9.  Økonomi, personale og elever.  Orientering. 

10.  Evt.   

 Næste møde er d. 24. februar.  

   

Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg 

mailto:Ineg@skivekommune.dk

