
Skolebestyrelsesmøde 16. maj 2021 
I skolens kantine 

 
Deltagere:  
Forældrevalgte  
Elevrepræsentanter  
Medarbejdere   
Skolens ledelse  
 
Facilitator: Jesper Nielsen  
Afbud: Helle Berg Arvesen 
Fraværende: Eleverne 
Referent: Inge Marie Lyngs 
 

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Godkendt 

2. ”Bordet rundt”  
 

Et punkt hvor der kan 

gives kort orientering fra 

medlemmerne i 

skolebestyrelsen. Der kan 

ikke besluttes noget, 

højest at det skal på et 

kommende møde. 

 10 SFO'en er på vej fra Tabulex til Aula. Kan give 

nogle overgangsproblemer.  

En henvendelse vedr. sikkerheden på 

cykelstien fra cykelskurene ved SFO'en til 

skolens hovedindgang. 

Busplanen skal på Aula - herunder hvornår de 

må have venner med. 

Skal undersøge om SFO's køleskab må 

benyttes igen. 



3. Kalenderbingo  
Bilag 

Datofastsætte skoleårets 
møder og aftale, hvilke 
forældrevalgte, der 
deltager i de planlagte 
forældremøder. 
 

 15 Kommende SKB - møder:  

20.09 september;  

12.10 oktober: temamøde - (18.00 - 21.00); 

17.11 november (kl. 18.30 - 20.30);  

09.12 december (kl. 18.00 - 20.30);  

17.01 januar (kl. 18.30-20.30);  

22.02 februar (kl. 18.30 - 20.30);  

16.03 marts: temamøde - (18.00 - 21.00); 

21.04 april (18.30 - 20.30);  

17.05 maj årsberetningsmøde med 

efterfølgende bestyrelsesmøde fra kl. 18.00;  

13.06 juni kl. 18.30 - 20.30 

 

Forældremøder: 

24.08 – Miriam 0. årgang kl. 18.30 

31.08 – Sandra 1. årgang - kl. 17.00 

25.08 – Sandra 2. årgang: 25.8 kl. 17.00  

26.08 – Carsten 3. årgang. 26.8 kl. 16.30  

09.09 – Miriam 4. årgang  

17.08 – Jesper 5.årgang 

01.09 – Jesper 6. årgang 

15.09 – Carsten 7. årgang 

14.09 - Line/Jesper 8.årgang 

23.08 – Jesper 9.årgang 

  



4. På vej mod valg 

april 22  

Nedsættelse af valgkomité 
Reklame – hvordan? 
 

 10 Carsten F, Jesper Miriam, Thea-Ann. 

Komiteen fastsætter selv mødedatoer. 

5. Orientering fra 

ledelsen/CA-IC 

Orientering fra ledelsen IC/CA 
orienterer om 
bl.a. 
Hvordan kom 
vi i gang? 
Status på 
byggeri, 
renovering af 
faglokaler og 
ude-områder 
Igangværend
e barsler 
Svar på 
ansøgning 
om at 
konvertere 
UU til 
holdtimer 

20 IC: Egentlig ingen corona-begrænsninger, men 

vi har valgt at videreføre enkelte gode vaner. 

Alt i alt er vi kommet godt i gang.  

Vedr. personalet er vi stort set fuldtallige.  

Byggeriet: som altid opstår der problemer, der 

kan forsinke færdiggørelsen, men vi er ved 

godt mod. 

Al belysning bliver skiftet til LED-lys. 

UU er stort set konverteret til holdtimer i B og 

C skolen. 

 

6. Efter Pandemien Hvilke gode erfaringer har 

vi gjort, og hvad ønsker vi 

at fastholde i ”den nye 

normal”? 

 

Ledelsen 

viderebringer 

egne samt 

personalets 

ønsker. 

15 Vi forsøger at undgå "propper". 

En opfordring til at forældrene kun i begrænset 

omfang kommer på skolen. Det er lærernes 

opfattelse, at børnene er blevet selvhjulpne og 

der er meget ro omkring dem. 

Det vil vi drøfte på de kommende 

forældremøder og Carsten skriver ud efter 

møderne i indskolingen.  

7. Temamøder Drøftelse af hvilke temaer, 
bestyrelsen qua årshjulet 
kunne ønske på 
dagsorden? 

Hvor mange, 

og hvilke 

emner er 

15 Tema:  

1. principperne for klassesammenslag og 

forældresamarbejde. 



 bestyrelsen 

optaget af? 

2. tema planlægges/afholdes til foråret. 

8. Møde med SKU den 
16/8 19-21 
Bilag 

Skolens ledelse, to 

medarbejdere og to 

medlemmer af bestyrelsen 

skal mødes med udvalget 

på Tirsdalens Skole 

sammen med de øvrige 

skoler i SYD. 

Vi skal på 10 

min. 

fremlægge, 

hvordan vi 

arbejder med 

de politiske 

budgetmål: 

1/Fællesskab

er for alle 

2/Øgning af 

elevernes 

fremmøde 

3/Tilliden til 

folkeskolen 

skal styrkes 

Herefter 

dialog og 

spørgsmål 

20 Inge, Jesper, Line og Henrik deltager. 

Mødet afholdes mandag. 

De politiske budgetmål har været drøftet i 

Skolebestyrelsen. 

Vi skal lægge vægt på vores udvidede 

forældremøder mv. 

Der er bedring at spore m.h.t. til elevernes 

fremmøde. 

9. Evt. B - skolens udeområder.  10 4. klasse er på eget område i 14. dage. 

Derefter laves en rokade. 

  Hvornår børnene må 

komme på skolen om 

morgenen 

  Skal på dagsorden til et senere møde 

  Skolevejen   Jesper orienterede om den seneste udvikling 

og forældre-henvendelser. 

 


