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Referent: MA 

Afbud: Inge,Kristine 

18.30-18.40 Meddelelser fra skole, sfo, SB-medlemmer 

Kristine træder ud af SB. Vi har idag afviklet et særdeles velgennemført 

fastelavnsarrangement - koordineret og planlagt at Lotte og Thomas 

 

18.40-19.00 Skolefest 

17.00: Fly inn 

17.30: velkomst 

17.35: 0. kl. til 6. kl.; forældregruppe?; lærerne; 

alle (Livstræet) 

18.30 spisning (medbragt mad 

19.00: aktiviteter i klasserne 

19.30: disko dasko 

Slut? 

—------------------------- 

SB vagter i baren? 

Alle er klar på at tage vagter i baren 

Hvad bliver der solgt?: 5. og 6. klasse kaffe og 

kage o.l.; voksne: øl, vin og vand 

Vi har talt om at gøre det mere hyggeligt - gerne 

dele hallen op i to. Lars undersøger om 

støtteforeningen har noget liggende til opdeling 

af hallen. På skolen, når vi har mandagsmøde, 

går vi videre med tanker om, hvordan vi kan 

gøre det mere hyggeligt.  

Orientering MA 

 

19.00-19.05 Vi går med Kontrafej igen 
Vi hører om ikke der er mulighed for at 
fotografere søskende på skolen fremfor i Vejle. 

Orientering Ansvarlig 

MA 
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19.05- 19.25 Mobbepolitik på dagsordenen 
Alle har læst den eksisterende politik igennem - 

hvad skal ændres/rettes? 

https://glud-skole.aula.dk/sites/glud-

skole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Antimob

bepolitik.pdf 

 

Vi debatterer den nuværende mobbepolitik. 

Definerer vi mobning, som det er defineret i den 

nuværende politik, ser den i store træk fornuftig 

ud. Definerer vi mobning som noget der i 

bredere forstand vedrører trivsel blandt alle er 

det oplagt at revidere. Vi aftaler, at vi hver især 

indhenter inspiration, f.x. via “red barnet” og 

behandler herudfra politikken ved næste møde.  

 

Arbejdspunkt 

 

Ansvarlig 

MA/Lars 

 

 

19.25-19.30 Legeplads småanskaffelser 
udsat 

Arbejdspunkt 

 

Ansvarlig 

 

 

19.30-19.35 Evt. og punkter til næste møde 
 

Antimoppepolitik 
skolefest 
SB-valg 

Arbejdspunkt 

 

Ansvarlig 
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Mellem skole og borgerforeningen: 

1) send lister og priser på småanakaffelser 

2) send liste med konkrete projekter (tipier, 

musikting) som kan videresendes til 

“landdistrikstrådet”. 

3) Gert indkalder til stormøde (div. foreninger 

og interessenter 

 

 


