
Mødetype: SKB 
Deltagere: 
Forældrevalgte 
Elevrepræsentanter 
Medarbejdere 
Skolens ledelse 

Dato og sted: 3.september 2019 18.30 -20.30 i møderum 1+2 
 

Facilitator: Kathrina Kjærsgaard 
Referent: Gitte Cannon 
Afbud: Carsten og Mia. Henrik og Line kom kl. 
19.00. 

 

 

Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsordenen er godkendt - visse punkter 

udsættes muligvis pga. punkttrængsel. 

 

2. Elevrådet Høre nyt fra 

elevrepræsentanterne 

 10 Tirsdagscafé hvor elevrådet står til rådighed 

for at øge kommunikation mellem elever 

og elevråd.  

C-skoledagen konverteres evt. til en C-

skole-arbejdsdag.  

Flere små events arrangeres gennem 

skoleåret, fx en bordtennisturnering. 

3. Forældre-
henvendelser om 
trafik, busrute-
omlægninger, 
madbetaling i 
kantine, lån af 
skolens lokaler 

Orientering og fælles drøftelse  30 Trafik: Miriam kontakter Birgit Berggrein 

(Vej & Trafik) angående farlige trafikforhold 

for skolebørn, som skal krydse Skolevej ved 

Toftegården.  

Der er stort behov for fodgængerovergang.  

Ledelsen undersøger muligheden for at 

indsætte skolepatrulje. Kørselskontoret 

undersøger muligheden for at fremrykke 

hjemkørsel med skolebus onsdag og 

torsdag efter 7. lektion. 



Busruteomlægninger: Rute 213 er lukket 

siden sidste skoleår. Det betyder, at nogle 

elever ikke kan undgå at komme for sent 

hver dag. CA har kontaktet Midttrafik, som 

ikke kan hjælpe lige nu. Skolebestyrelsen 

kontakter Midttrafik for at gøre indsigelser 

mod denne omlægning, som de facto gør 

skolevejen usikker for en gruppe elever.  

MobilePay i kantinen: Elevernes 

mobiltelefoner er låst inde hele 

skoledagen. Mulighed for betaling med fx 

Mastercard som supplement til kontant 

betaling kan måske være en mulighed. Det 

kræver en investering fra skolens side. 

Ledelsen undersøger mulighederne. 

Lån af skolens lokaler: Forældre kan låne 

skolens faciliteter i hverdagene (på nær 

faglokaler).  

 

  



4. Siden sidst - 
ledelsen orienterer, 
bl.a. om økonomi, 
udvidet skole-hjem-
samarbejde, åbent 
hus, valgfag C-
skolen, udearealer, 
cykelsti snart på 
vej, 
skoleudbygnings-
plan, AULA, skolens 
sanktioner ved 
regelbrud. mm. 
 

Ledelsen orienterer – 

mulighed for spørgsmål og 

kort drøftelse. 

 30 Økonomi: Ledelsen forventer, at 

økonomien lige balancerer i 2019.  

Valgfag på C-skolen: Det har været 

vanskeligt at planlægge på 7. årgang blandt 

andet pga. konfirmationsforberedelse.  

Udvidet skole-hjem samarbejde: Første 

runde af forældremøder er gennemført på 

0.-1.-4. og 7. årgang. 

Udearealer: Forbedring af udearealerne er i 

fuld gang. 

Cykelsti: Cykelstien etableres i nærmeste 

fremtid takket være et samarbejde mellem 

FokusPro og VAM. 

Skoleudbygningsplan: 3 millioner og 60,000 

kr. er øremærket forbedring af faciliteter 

for kreativ værksted og naturfag. 

AULA: AULA aktiveres mandag i uge 42. Alle 

informeres løbende af ledelsen.  

Skolens sanktioner ved regelbrud: Dette 

punkt kommer på dagsordenen ved næste 

møde. 

Åbent Hus: Ledelsen melder datoen for 

Åbent Hus til kommunens fællesportal. 



5. Princip om 

understøttende 

undervisning 

/Miriam 

Bilag 

 

Drøfte Miriams henvendelse – 

giver det anledning til at 

princippet justeres? 

 15 Punktet udsættes til næste 

bestyrelsesmøde. 

6. FTU/Helle A. 

Bilag 

Opfølgning på handleplan – 

byrådsbehandles 9/9 

 10 CA orienterer.  

7. Kalenderbingo Fastsætte datoer for 

skoleårets møder i bestyrelsen 

 10 8. oktober 19-20.30: Dialogmøde om 

kommunens budget 

3. september 18.30-20.30 

3. oktober 18.30-20.30 

6. november 18.30-20.30 

16. december 18.00-20.30 

16. januar 18.30-20.30 

4. februar 18.30-20.30 

4. marts 18.30-20.30 

30. april 18.30-20.30 

27. maj årsberetningsmøde  

15. juni 18.00-20.30 

8. Personale Orienteres om sygdom, 

vikarsituation m.m. 

Ledelsen 

orienterer 

10 Ledelsen orienterer. 

9. Udvidet forslag til 

ændret 

Drøftelse og udarbejdning af 

høringssvar. 

  Skolebestyrelsen har ingen kommentarer. 



befordringspraksis i 

specialtilbud. 

10. Evt. Kommende punkt ønsket af 

Jesper: ”Skolens brug af 

sociale medier”. 

Miriam: Kortere skoledag i 

indskolingen. 

Line: Hærværk i cykelskurene 

  Punkterne under evt. behandles ved næste 

bestyrelsesmøde. 

 


