
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
 
 

Dato: 24.10.2018 
Tidspunkt: 19.00-21.30 
Mødeleder: NM 
 

Deltagere: Rasmus Bøgelund Pedersen, Luise Lund Østrup, Tina 
Hornbæk Staal, Mads Rasmussen, Bodil Lildholdt, Helle Klejs, 
Thomas Kræmer Schmidt, Troels Ravn-Mikkelsen, Linda Nielsen Juhl, 
David Nguyen   
Fraværende:  Nette Møller Nielsen, Louise Juel Broch, Karoline Steen 
Holmboe, Stine Seir Theilgaard, Anna Kristine Dircks 

Forberedelse HUSK onsdag d. 7.11.: Kursus for ny-sammensatte skolebestyrelser 
kl. 19 – 21.30 i Inside. 
 

Dagsorden 
(O) orientering 
(D) drøftelse 
(B) beslutning 

Tid Referat 
 
  

Formid- 
ling 

1.  Godkendelse af 
dagsorden (B) og valg af 
Udenfor referat skribent 

19:00 Godkendt.  
Tina skriver Udenfor referat. 

NM 

2.  Elevråd (O) 19:05  Ældste: Kursus Danske skoleelever – om 
muligheder og rettigheder. Fælles kommunalt 
elevrådsmøde med udveksling af ideer. Vil 
forsøge at styre møderne uden kontaktlærer – 
og bruge kontaktlæreren efter behov. Hun er 
dog tilstede på mødet. Mødeaktivitet 1 – 2 
gange om måneden.  
Fremtidige mål: aktivitetsdag for UD.  
Mellemste: Intet nyt. 
Yngste: Intet nyt. 
Formanden kunne forestille sig et samarbejde 
mellem elevrådene på skolen. 

Elevråd 

3.  Køleskabe, mikroovne 
mm. i klasseværelserne 
(D/B) 

19:15 Vigtigt med en ens retningslinje på området – 
for hele skolen: 

Ingen køleskabe, mikroovne mv. fra 3. – 9. 
klasse. Dette først og fremmest grundet den 
rengøring, som det kræver. Skolens personale 
kan og skal ikke påtage sig rengøringen af 
køleskabe og mikroovne – og elev-
/forældrerengøring fungerer erfaringsmæssigt 
ikke i længden.  

Der må ikke indkøbes køleskabe og mikroovne 
af forældre. Skolebestyrelsen henstiller til en 
udfasning af mikroovne frem mod sommeren, 
så vi senest fra august 2019 ingen mikroovne 
har i klasserne. 

NM 



Ledelsen udsender information om 
ovenstående til forældre og personale. 

4.  Nye veje i skole-hjem-
samarbejdet (O/D) 
Planlægning af 
temamøde 

19:45 Temamøde i november. 

Udvalg: Linda, Rasmus, Helle, Troels. 

Evt. invitere personale fra hver afd. med til 
mødet. 

NM/HE 

5.  PAUSE 20:00   

6.  Budget 2018 (O/D) 
Investeringer  
 

20:15 Personalestue renoveres. 
Årgangenes fællesrum genindrettes. 
Udskiftning af activeboards på 3. – 4. årgang. 
Chromebooks AI (30 stk), så hver afdeling har 
et klassesæt. 
Udskiftninger af legeredskaber samt enkelte 
ny-indkøb til legeplads og skolegårde. 
Lejrskole udvides med én ekstra dag på 5. og 
9. årg. 
Renovering af faglokale billedkunst. 

HE/MR 

7.  Brugen af Ipads og 
PC’ere i SFO (O/D) 
 

20:35 SFO fremadrettet: 
Der indføres et IT-værksted. Her arbejdes der 
med en skabende tilgang – digitale 
færdigheder samt digital dannelse. Der 
indkøbes til etablering af dette værksted (lego 
WeDo/Mindstorm, beebots, 
microbits/kodning, stop-motionsfilm, 3D-print, 
Tinkering). 
Skærmbrug foregår bestemte steder/lokaler. 
Tre pædagoger sendes på kursus, så de kan 
agere tovholdere på værkstedet. 
 
Ellers er brugen af Ipads skåret ned til 30 min 
én eftermiddag fra 15.30 i AI og 2 
eftermiddage fra 15.30 på 3. årg. (ingen 
Youtube, kun alderssvarende spil, ingen 
chatrooms) 
 
Mads har sendt info ud til forældre på alle 
SFO-årgange. 
 

MR 

8.  Nyt fra ledelsen (O) 

 Elever og 
personale 

21:00 Orientering givet. HE/LI/MR 

9.  Evt. (O) 21:15 onsdag d. 7.11.: Kursus for ny-sammensatte 
skolebestyrelser kl. 19 – 21.30 i Inside. 
Thomas, Rasmus, Linda, Troels, Anna, Helle, 
Mads og Bodil deltager. Ø 

NM 

10.  Forslag til kommende 
møder 

 Tema: Nye veje i skole-hjem-samarbejde. 

Udenfor referat – form og indhold? 

 



 


