
Skolebestyrelsesmøde 20. september 2021 
i mødelokale 1+2 

 

Deltagere:  
Forældrevalgte  
Elevrepræsentanter  
Medarbejdere   
Skolens ledelse  
 
Facilitator: Jesper Nielsen 
Afbud: Thea-Ann, Helle 
Fraværende:  
Referent: Inge-Marie Lyngs 
 

 Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi 

udrette? 

Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

 Godkendelse af 

dagsorden 

  5 Godkendt. 

1. Nyt fra eleverne Høre nyt fra Ida 8.X 

og Julie 8.Y 

 10 Velkommen til Julie.  

Ny kontaktlærer: Sandra 

To repræsentanter valgt til RFE. 

Signe og Frida fra 9.X 



2. Velkommen til 
pædagogisk 
afdelingsleder 
Torben 
Reinholdt 

Torben præsenterer 

sig 

 5 Velkommen til Torben. 

 

3. Bordet 
rundt/Alle 

Høre om 
henvendelser til 
forældrene. 

OBS! Husk at holde tiden! 10 Vi skal bruge vores facebook-

gruppe noget mere, når der er 

positive nyheder fra skolen. 

4. Tilbage- 

meldinger fra 

de afholdte 

forældremøder/

Alle 

Få indblik i 
oplevelsen af 
møderne og de 
emner, som 
forældrene fik med 
sig tilbage til SKB 

Kort tilbagemelding fra 

de, der har lavet oplæg 

fra talepapiret 

15 Nogle forældre har en speciel 

mødekultur.  

Skolebestyrelsen opfordrer til 

respekt for dem, der har planlagt 

møderne og dagsordenen. 

På en årgang var flere forældre 

frustrerede over manglende 

hjælp til læsning. 

Vi vil følge op på det, når vi 

kommer lidt væk fra Corona-

tiden. 

Skal fremover have mere med 

om skolens værdier i 

skolebestyrelsens “talepapir” 

Fremover sender lærerne en 

kopi af indkaldelsen, hvoraf det 

skal fremgå, hvor  og hvornår 



mødet finder sted, til 

Skolebestyrelsen. Carsten 

sørger for, at der oprettes en 

gruppe i Aula. 

Jesper: En del snak om kantinen 

og den manglende 

svømmeundervisning. 

5. Toiletter/ 

Miriam 

4. årgangs 

forældreråd er 

bekymrede over 

antallet af toiletter til 

rådighed og 

afstanden til dem! 

Drøftelse for at finde 

en løsning. 

Miriam giver os indblik i 
problemet - alle bidrager 
med forslag til løsning. 

15 Lærerne er opfordret til at tale 

med børnene om gode 

toiletvaner. 

Der skulle være taget hånd om 

temperatur, lys mv. 

6. Kantinen/ 
Jesper 

Betalingsmidler - 

muligheder i 

kantinen. 

Jesper fremlægger på 

opfordring fra deltagere 

på forældremøderne. 

15 Forældre har påtalt problemer 

med betalingsmåder og 

udvalget. 

Carsten: er gået fra 3 til 2 

medarbejdere.  

Laver ikke den varme ret men 

flere lune retter. 



Vi undersøger mulighederne for 

at finde en betalingsmåde. 

Vedr. udvalget undersøges 

behovet og tilfredsheden. 

7. 
Opsamling på 

dialogmødet 

med SKU på 

TIR den 16/8.  

HE og Line giver 

(sammen med 

Jesper og Inge, der 

“optrådte” en 

orientering om 

aftenen 

Fremlæggelse og 

mulighed for spørgsmål. 

15 En masse orientering og meget 

lidt dialog. 

Vi undersøger nærmere vedr. de 

andre skolers udbud af valgfag. 

8. Skoleledelsen 
orienterer 

Bl.a. nyansættelse 

af praktisk 

medhjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA/IC/TR beretter 10 Vi ansætter en praktisk hjælp 10 

timer om ugen fra d. 15.9 til jul. 

Personalesituation ved at være 

normal. 

Overvejer en ekstra 

medarbejder i kantinen.  

9. kl. på lejrskole tirsdag. 

Stadig mulighed for test på 

skolen. 

25 elever skal 3 dage på 

bootcamp vedr. ordblindhed i 

uge 40 

 



 

 

 

CA`s konstituering 

 

 

 

Renovering og 

opdatering af 

faglokaler 

 

 

En åben konstituering. Bliver 

sandsynligvis af længere 

varighed, foreløbigt til 6/10. 

 

Forventer at H&D kan flytte i nye 

lokaler i uge 43. Derefter starter 

renovering af de tidligere 

sløjdlokaler. 

Musiklokalerne skal også 

renoveres/opdateres. 

9. Fra formanden 
Orientering fra 

kommunens 

skolerådsmøder  

samt høringssvar til 

budget. Skal vi være 

repræsenteret i 

foreningen Skole og 

Forældres 

årsmøde?  

Udtalelse om 

Jesper har ordet 10 Høringssvar til kommunens 

budget: Skolerådets svar 

gennemgået - er godkendt. 

Skole og Forældres årsmøde 

19. og 20. november: 

Miriam overvejer, om hun kan 

deltage. 

Vejlukning, Hestefolden: 

Kommunen har bedt om en 

udtalelse vedr. vejlukningen.  



vejlukning 

Hestefolden. 

Hvornår må 
eleverne/ 
forældrene opholde 
sig på skolen? 

 

 

Udtalelsen udarbejdet af Jesper 

godkendt. 

 

 

Ophold udsættes til næste gang. 

 

10. Feriekalender 

22/23 

  5 Ingen kommentarer - tages til 

efterretning. 

11. Evt.    Ingen punkter. 

 


