
Skolebestyrelsesmøde 17. november 2021
kl. 18.30-20.30

Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Facilitator: Jesper Nielsen
Afbud: Elevrepræsentanterne, Miriam, Sandra
Fraværende:
Referent: Inge-Marie Lyngs

Dagsorden gennemgået og godkendt.

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

skolen/IC
Præsentation af de nye
HDS-lokaler

15 Rundvisning i lokalerne.

2. Bordet rundt
/forældrevalgte

Høre om henvendelser til
de forældrevalgte

10 Der bør ses på den yderste dør ved indgangen
til A-skolen/SFO.
Kan forældre kontakte Aula vedr. ønsker om
forbedringer?
En henvendelse vedr. evt. ændring af Store
Klippedag.

3. Nyt fra eleverne
/Ida og Julie

Høre nyt fra Elevrådet 10 Afbud fra Ida og Julie.



4. Godkendelse af
principper om
klassedannelse,
klasseombrydning og
klassesammenslag
/Jesper

På baggrund af
drøftelserne på mødet
den 12/10-21 godkendes
rettelserne til
principperne

Klassed…
10 Rettelserne til principperne blev godkendt.

5. Nye tiltag i SFO’en
/Mette Korreborg

Orientering om og
mulighed for spørgsmål til
de nye tiltag

15 Mette Korreborg orienterede om den nye
struktur i SFO’en:
Har arbejdet på at etablere en struktur med det
bedste fra funktionsopdeling og det bedste fra
årgangsopdeling.
Er begyndt at bruge Aula - visse
opstartsudfordringer bl.a. med ikoner, der ikke
passer osv.

6. Kantinen/IC Orientering om mulighed
for indførelse af
betalingskort, samt
afstemning af
forventninger og ønsker
til kantinens fortsatte drift

40 Hvad vil vi med vores kantine?
Hvilke krav stiller vi?
Skolebestyrelsen ønsker at vi satser på
kantinen og kortbetaling.

7. Skoleledelsen
orienterer/IC og MK

Generelle orienteringer 10 Inge er nu konstitueret skoleleder og Torben
konstitueret viceskoleleder med
tilbagevirkende kraft fra 1.11.
P.t. holdes der orienterende lærermøder hver
tirsdag.
Corona: Vi melder konkret ud og holder os til
de gældende retningslinjer.

https://docs.google.com/document/d/1xv7ZETiFhVHe3J4rTzcDmlvHnQgWcF6CE2Gm17MF_NI/edit?usp=sharing


Forældre er ikke inviteret med til Store
Klippedag.
Mette og Inge orienterede om
personalesituationen.

8. Eventuelt/alle 10 Vi skal til at planlægge det kommende valg til
skolebestyrelsen.


