
 
Skolebestyrelses møde Mandag d. 23. september  2019  kl. 18.30 – 21.00 i Pusterummet 

  

  

Referat: Dorthe   

 

Afbud: Carina, Kristine og Inge 

 

Intro  

Formand: Mads fortæller, at der har været drøftet afkortning af skoledagen på forældremøderne. Det 

var der interesse for at spørge ind til. Lars fortalte, at der har været lidt forældreutilfredshed med, at 

forældrene ikke er blevet hørt ikke forhold til afkortning af skoledagen. Vi drøftede, hvordan vi kan 

imødekomme et behov for øget information ang. afkortelse af skoledagen.   

 

Skole: Christina orlov fra 10 december til 13. april, besøg på Hornsyld Skole for at finde 

erstatning, referater gøres fremadrettet synlige gennem ny hjemmeside, kostpyramiden 

hænger efterhånden i alle klasser  

Morten tager på Hornsyld skole for at finde egnede bud på en vikar for Christina. Der er slået en 

stilling op med samme fagkombination. Der har været mange ansøgere til stillingen i Hornsyld.  

 

Elevråd:  

 

Den gode historie: Forældrebrev ang. sund morgenmad i SFO.  

 

Sfo: Som ovenfor  

 

Punkter 

 

1) Madordning - hvor langt er vi? hvordan kommer vi videre? arbejdsgruppe? (10 min.) 

Lars har indhentet 5 forskellige forslag fra en leverandør. Lars opfordrer til, at Morten 

undersøger i personalegruppen i hvor høj grad skolen skal inddrages i udlevering af 

frokosten. Lars vil rundsende de pågældende tilbud til bestyrelsen og personalet. Det er 

foreslået at processen er som følger: 1) Bestyrelsen modtager forslag til menu 2) Vi drøfter 

derefter i skolebestyrelsen den videre proces. Vi drøftede muligheden for at involvere 

forældre i processen.   

2) Ny hjemmeside - info fra skolebestyrelsen + kalender m.m. SB´s arbejde synliggøres 

på hjemmesiden fremover.  (10 min.) 

Vi vender tilbage, når vi ved lidt mere i forhold til den nye hjemmeside. Her skal findes 

dagsorden og referat fra skolebestyrelsen.  

3) Samarbejde med elevrådet - hvordan og hvornår? - principper for madboden  (10 min.) 

Vi drøftede, hvorvidt vi kunne nå at få besøg af elevrådsrepræsentanter til et af vores møder, 

inden Christina går på orlov. Mads foreslog, at børnene kunne komme og fortælle om deres 

arbejde med skoleboden. Lars foreslog, at vi kunne få eleverne til at at byde ind på, hvad de 

kunne ønske sig i forhold til en forbedret skolegård. Vi endte med at tale om, at det vil være 



oplagt at tænke et eventuelt skaterområde ind i en helhedsplan for området omkring hallen og 

caféteriet.  

Vi inviterer repræsentanter fra elevrådet til at komme til vores møde mandag d. 18. 

november. Vi vil bede dem om at fortælle om deres arbejde med skoleboden + give deres 

bud på følgende: Hvad er det bedste ved skolefesten? Hvad kunne I ønske jer til skolefesten? 

4) Skal vi have et årshjul for SB-arbejde? Skal - opgaver som budgetgodkendelse, 

godkendelse af timefordelingen til foråret mm. (Morten viser et årshjul fra Rårup som 

kan kopieres)  (10 min.) 

Morten og Mads tager udgangspunkt i eksemplet på årshjul fra Rårup skole og tilføjer 

forslagene fra resten af bestyrelsen som noteret. Årshjulet er et dynamisk værktøj, der 

justeres undervejs. 

5) økonomi - nøgletal efter elevtal  (10 min.) 

Morten mener, vi går ud af året med et 0. Morten bliver klogere på sagen sammen med Søren 

Vigh og økonomien omkring dette i morgen. Vi ligger dog ganske fornuftigt.  

6) 1 forældremøde fremfor 2? Forslag: 2 hvis gavnligt og nødvendigt; 1 hvis læreren 

vurderer det er tilstrækkeligt  (10 min.) 

Vi har drøftet holdninger omkring frekvens af forældremøder og kvalitet af forældremøder.  

 

Spisepause 

7) Strømline kommunikation mellem skole/forældre samt skelne mellem nice to know or 

need to know. Hvad har vi af gode erfaringer? Skal der udformes en politik på 

området? Hvis vi styrker synliggørelsen af sfo-aktiviteter, hvor gør vi det så og 

hvordan?  (10 min.) (overføres til næste gang) 

8) evaluering af Juelsminde Run  (10 min.)(overføres til næste gang) 

9) Skole og Forældre - landsmøde den 16. november  (10 min.)(overføres til næste gang) 

10) Skolefest - skal vi have en arbejdsgruppe? (i forlængelse af punktet hvad vi kan gøre 

bedre?)  (10 min.) (overføres til næste gang) 

11) Hvordan får vi afdækket om der er et behov for “klub”?  (10 min.) (overføres til næste 

gang) 

12) Skal vi gennemføre et tema omkring sikkerhed i trafikken? Evt. invitere nogen?  (10 

min.) (overføres til næste gang) 

13) Eventuelt  (10 min.) (overføres til næste gang) 

 Vi talte om, at det vil være oplagt at tænke et eventuelt skaterområde ind i en helhedsplan for 

området omkring hallen og caféteriet. Viden om fundraising kunne være oplagt på tværs af 

skolebestyrelse, halbestyrelse og lokalråd.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


