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Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14. august 2018  

Tilstede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Anja Grønskov (F), Simon Rasten 

(F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Enevoldsen (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L), 

Nina Overholdt, Stina Bæhr-Martinus, Supl. Tina Lone Hansen (F), Supl. Ida Petersen (F) 

 

Afbud: Bibi Lejon (F) 

 

1. Meddelelser fra SB-Formand  
Simon søger om orlov fra bestyrelsen frem til december 2019, grundet flytning til Norge. Tina 

træder ind i bestyrelsen 

 

2. Meddelelser fra øvrige medlemmer i SB  
Dorte: året er kommet godt i gang. Der er rykket rundt på lokaler, ryddet op og gjort rent. 

Musikskolen – der er to elever der har tilmeldt sig frivillig musikundervisning. Paulo er købt 

som gæstelærer til musiktimerne – det er startet godt op. 

Anne Gitte: Præstegården er blevet indrettet til SFO2 – lokalerne er stort set på plads. 

Jess: Indretning af børnehaven trænger til en opjustering – har set ud på samme måde i mange 

år. 

 

3. Økonomi – budget for resten af 2018 samt skoleåret 2018-19 
Vi har ansøgt om inklusionsmidler, og modtaget ca. halvdelen af det ansøgte beløb. Der er 

fortsat balance i økonomien, når ansættelse af mere personale er nedjusteret. Der er afsat 

ressourcer til bl.a. lydisolering, nye computere, borde/stole, bøger m.m. 

 

4. Byggesager i 2018-2019 (Lydisolering, ESCO og HDS-lokale) 
I uge 35 påbegyndes lydisolering af trappeopgange og indskolingsgangen. Derudover skal en 

del vinduer skiftes, og meget af belysningen skal også skiftes (ESCO). ESCO koordineres med 

lydisolering og HDS-lokalet. I 2019 skal der etableres håndværk og design lokale. 

 

5. Orientering skoleårets start  
Rød tråd fra sidste års planlægning til planlægningen af dette skoleår.  

Det er arrangeret tur for hele skolen til Bjernede kirke og til Frilandsmuseet onsdag d. 5. 

september. Idé: de ældste børnehavebørn kan evt. deltage hvis der er pladser i bussen 

 

6. Uindbudte ”gæster” på skolen (hærværk) 
Der har før sommerferien været ubudne gæster på skolen, hvor der er ødelagt bl.a. en mobil og 

en computer samt stemplet på væggene m.m. 

Desuden har der sidste uge været brudt ind i skuret med mooncars og der er smadret nogle 
krukker. 

Vi skal tænke i forebyggende – eks. ”hærværk vil blive politianmeldt” og evt.  

”kameraovervågning”. Det er muligvis et sommerfænomen – altså unge der keder sig. 

 

7. Forberedelse af møde med forældre 12.9.18 – ordinært bestyrelsesmøde bagefter. 
Forældrerådsrepræsentanterne inviteres kl. 17.30. Det blev drøftet at invitere allerede kl. 15.30, 

så mødet kunne afholdes i forbindelse med at børnene kunne være i SFOén. Det blev besluttet at 

invitere til et fælles forældremøde for hele skolen i oktober/november eller februar med tema. 
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På mødet i september orienteres om (Dorte og Peter laver dagsorden): 

• Forældrerådsarbejdet 

• Skolens forskellige ”kasser”. 
o Skoleklassekassen som forældrerådet står for. Her er der frivillig indbetaling. 

o  Rejsekasse som de enkelte klasser skal oprette og selv bestyre.  

o Skolebestyrelsens skolekasse med overskud fra bl.a. skolefester. Her fra gives tilskud 

til lejrture, ekskursioner m.v. Desuden kan elevrådet søge om penge fra denne pulje. 

På næste bestyrelsesmøde får vi opgørelse af denne kasse. 

• Arrangementer og tiltag i skoleåret 2018-19 
På et efterfølgende møde for alle forældre, kan punkterne være (brainstorm):  

• Formandens årsberetning på video 

• Skolens visioner 

• Information om diverse byggesager 

• Evt. optræden af nogle børn 

• Indlæg fra SSP 

Fælles sprog – børnenes sprog, eller brug af sociale medier  

 

8. Evt. 
Køleskab i 3.- 4.kl. Det lille køleskab fra indskolingsgangen flyttes over til 3.- 4.kl. 

Der indkøbes desuden et køleskab til 5.- 6.kl. 

3-6 kl får tildelt computere, så alle elever kan have en til rådighed. I-pads og computer 

”stationer” kommer til at være på indskolingsgangen. 

 

Møder i 2018-19. 

12. september Skolebestyrelsesmøde med forældreråd inviteret 17.30 – 20.00 

11. oktober  Ordinært og fælles møde med Byskov   

19. november Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 (bemærk ændring af dato) 

Nov. eller februar Temamøde med forældre 

11. december Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

23. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

28. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 

8. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

14. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

11. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 
 


