
Skolebestyrelsesmøde 9. december 2021
kl. 18.00 - 20.30 (spisning fra 18.00)

Deltagere:
Forældrevalgte + suppleant
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Facilitator: Jesper Nielsen
Afbud: Miriam
Fraværende: Ida
Referent: Inge-Marie Lyngs

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

dagsorden/ alle
5 Dagsordenen godkendt.

2. Bordet rundt/
forældrevalgte

Høre om henvendelser til
de forældrevalgte

10 En forespørgsel vedr. mål i idræt. Vi følger
faghæftet.

3. Nyt fra eleverne/ elevrådet Høre nyt fra elevrådet 10 Møde i elevrådet mandag, Vil drøfte ønskede
nyanskaffelser. Nogle er der givet accept til.

4. Referat fra skolerådsmøde/
Miriam

Referat 10 Udgår - tages op igen, når vi har noget nyt fra
Skolerådet.

5. Kantine (opfølgning) / IC Opfølgning fra sidste
møde

5 Betalingssystemet er bestilt. Kommer efter
nytår. Forventer at 9. klasse skal afprøve
systemet.



6. Økonomi / IC + TR Orientering og drøftelse.
Bilag følger

20 Budget og orientering fra kommunen blev
gennemgået.
Torben orienterede om processen omkring og
forud for en visitation.

7. Svømning/ Jesper Orientering og drøftelse 10 Mange forældre vil gerne have svømning
genindført.
Ledelsen arbejder på en plan for 4. eller 5.
årgang.
Skolebestyrelsen tiltræder, at ledelsen arbejder
videre med en model, hvor
svømmeundervisning kan starte op efter
sommerferien 2022.

8. Stillingsopslag/ IC Input fra SKB 20 Ny skoleleder skal ansættes. Kommunen
ønsker input til stillingsopslaget fra
Skolebestyrelsen. Dokument udarbejdet.
Fra Skolebestyrelsen deltager Jesper og
Thea-Ann. Helle er interesseret, hvis der er
behov derfor.

9. Skoleledelsen orienterer/
IC +TR

Orientering 10 IC orienterede om personalesituationen.
Vi tester nu ned til 1. kl.
Skolen har indtil nu været meget heldige i
forhold til Corona-smitte.
Vi overholder de fastsatte forholdsregler
hverken mere eller mindre.

10. Skolebestyrelsesmøder -
form og indhold / Jesper

Drøftelse 15 Oplæg til evaluering af skolebestyrelsens
møder.
Drøftes på mødet i januar eller februar.



11. Evt. / alle 5 Helle: vedr. online undervisning - opfordrer til
planen for dagene tydelig kommunikeres.


