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Møde i skolebestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2018  

Tilstede: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Bibi Lejon (F), Anita Nielsen (M), 

Lisbeth Enevoldsen (M), Dorte Andersen (L), Anne Gitte Petersen (L), Nina Overholdt, Supl. Tina 

Lone Hansen (F), Supl. Ida Petersen (F), Viktoria Peyrelier (E),  

 

Afbud fra: Simon Rasten (F), Marius Hansen (E), Stina Bæhr-Martinus (F), Anja Grønskov (F), 

 

1. Møde med Forældrerådsrepræsentanter (dagsorden til mødet bilag 1) 
      Se særskilt referat. 

2. Præsentation af nye elevrådsrepræsentanter 
Victoria fra 5. kl. er blevet elevrådsformand og Marius fra 4. næstformand. 

SB foreslår at valg til elevrådet ikke sker første skoledag, så der gives tid til en demokratisk 

proces med opstilling og ”valgkamp” 

 

3. Meddelelser fra SB-Formand  
Oplæg til høringssvar vedr. Budget 2019-21 drøftes. Peter fremsender Skolebestyrelsens 

høringssvar. 

 

4. Meddelelser fra øvrige medlemmer i SB  
Jess: Menighedsrådet har ansøgt og modtaget 150.000 kr. til vedligeholdelse af Præstegården. 

 

5. Skolekassen ved/Ida samt drøftelse af retningslinje Bilag 2 
Der er pt. 20.000 kr. i kassen. Ida indsætter overskud fra Markedsdagen på kontoen. 

Retningslinjerne for skolekassen tages op på et kommende bestyrelsesmøde. Jess laver et oplæg. 

Forslag: Skolekassen kunne evt. lægges under lokalrådet, for at komme ud over problemet med 

at den er oprettet som en foreningskonto.  

 

6. Nationale testresultater 
Sammenlignes fra 2. til 4.kl.er der sket progression for alle kategorier. Generelt fine resultater i 

dansk. Der er sket en nedgang i matematiktesten. Skolen vurderer, at det kan skyldes, at der i 

det forløbne år været fokus på det at ”læse matematik”, men ved at studere enkeltelevers 

resultater vurderes det at der er en del som har ”sjusket” da de tog testen. Testen gentages i 

efteråret, hvor resultatet gerne skal give et mere retningsvisende billede. Der ud over testes alle 

elever i matematik i august/september. 

Der har også været national test i engelsk, som nyt fag i år. Testen gentages i efteråret som 

frivillig test. 

Trivselsmålinger: Generelt et fint resultat. Fokuspunkter fra resultaterne er:  

• Elevers oplevelse af at have medbestemmelse – det kan være at det skulle forklares bedre 
for eleverne, hvornår de har medbestemmelse og at nogle beslutninger tages på demokratisk 

vis. En del elever læser spørgsmålet som, at have lov til at bestemme..  

• Toiletforhold 

• Der er sket en væsentlig forbedring bedring i forhold til antallet af elever, der oplever at der 

er for meget støj og uro. Men det er fortsat et fokuspunkt. 

 

7. Udtalelse til elevferieplan 2020/21 (Frist den 1.10.18) Bilag 3 
Oplæg taget til efterretning. Dorte fremsender. 
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8. Kursus for nye skolebestyrelsesrepræsentanter 25.10. kl. 18.30-20.30 
I samarbejde med Skole & Forældre er der foreslået kursus for de nye skolebestyrelser (både 

erfarne og nye) og skolelederne. Der vil senere blive udsendt en mere officiel invitation med 

anmodning om tilmelding senere. 

 

Skoleforumsmøde Foreløbig dato den 6. december 17.30-21.30 

 

9. Budgetopfølgning (bilag 4) 
Vi følger budgettet. 

I oktober medbringes oplæg til mulige indvendige vedligeholdelsesopgaver i bl. Børnehaven. 

 

10. Evt. 
Ny dato for SB-møde 19.11. 

Pædagogiske tiltag og aktiviteter i børnehaven blev kort drøftet 

 

Møder i 2018-19. 

11. oktober  Ordinært og fælles møde med Byskov   

25. oktober  Kursus for medlemmer i skolebestyrelsen 

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

6. december  Foreløbig Skoleforumsmøde kl. 17.30-21.30 

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 

I februar  Temamøde med forældre 

8. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

14. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

11. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 


