
 
Skolebestyrelses møde Mandag d. 26. august  2019  kl. 18.30 – 21.00 i Pusterummet 

  

  

Referat:  

Afbud: Mette 

 

Intro  

Formand: 

 

Skole: Tønballe- positive tilbagemeldinger.  

 

Elevråd: Intet nyt 

 

Den gode historie: 

-  Personalet tager fra på alle ekstra opgaver.  

 

Sfo: Børnene nyder den ekstra tid de har fået i sfoén , efter de har fået ændret tider mandag, 

tirsdag og fredag. 

 

 

Punkter 

 

1) Valg af ordstyrer og referent (3 min.) Ordstyrer- Dorthe, referent- Inge 

 

2) Mette har meldt ud, at hun stopper som bestyrelsesformand. Tænk i mellemtiden over, 

om du kunne være interesseret. Vi skal have valgt en ny bestyrelsesformand (20 min.) 

- Afgørelsen ligger alene hos forældrene i bestyrelsen. Mads en valgt til ny 

skolebestyrelsesformand.  

 

3) Status på revideret sundhedspolitik (værdigrundlag). Se vedlagte fil til 

gennemlæsning. (20 min.) 

- Lærerne informerer om sund kost og sunde madpakker. 

Kostpolitikken tages med som punkt til personalemøde.  

Ændringer til kostpolitikken: Dagens spisepauser noteres med tidspunkt i politikken.  

Punktet: at skolens kostpolitik bidrager til at styrke elevernes lærings- og 

koncentrationsniveau, flyttes op som del af indledningen.  

Billedforslag til madpakker hænges op på skolen.  

 

 

SPISEPAUSE 20 min. 

 

 

4) Status på Juelsminde Run, herunder t-shirts. (20 min.) 

- Der er styr på Run. T-shirts er valgt fra. I stedet er prioriteret et tilskud til start, for de 

elever der ønsker at deltage.  

 

5) Skolefest; kan vi gøre noget for at gøre skolefesten endnu bedre? (debat) (20 min.) 

- Skolefest torsdag d. 23/4 2019 kl: 18:00-21:00.  



- Der er forslag til at gøre hallen hyggeligere med lys, live musik, lotteri,  afkorte hallen  

mm.  

- Kan vi give mindre søskende lov til at komme med i de tilfælde, hvor det er 

svært at finde pasning? 

- Festen er fortrinsvis for skolens elever og forældre.  

- Der kan evt. nedsættes en arbejdsgruppe til nytænkning af skolefesten.  

 

6) Antal emneuger i skoleåret 19/20 og 20/21 (Morten orienterer om tanker og ønsker at 

høre en umiddelbar reaktion) (10 min.) 

-  

 

7) Morgenpasning og eftermiddagsklub (genoptages fra sidste møde) (10 min.) 

Rykkes til næste møde 

 

8) Fastlægge datoer for de kommende SB-møder - husk kalenderen :-) (10 min.) 

-  23/9, 21/10, 18/11, 16/12, 27/1, 24/2, 30/3, 4.5, 15/6,  

 

9) Eventuelt og punkter til næste møde (10 min.) - ideer fra tidligere listet nedenfor 

- Skolebestyrelsens deltagelse ved forældremøder. 0. kl. Anne 1. kl. Dorthe 2. kl. 

Lars 3. kl. Mads 4. kl. Lars 5.Anne  6. kl. Carina.  

- Årshjul 

- Skolefest 

- Morgenpasning og eftermiddagsklub (genoptages fra sidste møde) (10 min.) 

- Sund kost 

 

 

Punkter/emner til de kommende møder 

Sprog på skolen 

Madordning 

Fundraising 

Hvordan bakker vi op omkring gode overgange og modtagelse? 

Inspiration udefra vedr. inklusion 

Kommunikation mellem skolebestyrelse og skole - platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


