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Møde i skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11. december 2018 

Medlemmer: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Bibi Lejon (F), Tina Lone 
Hansen (F), Nina Overholdt (F), Anita Nielsen (M), Lisbeth Westergaard (M), Dorte Andersen (L), 
Anne Gitte Petersen (L), Viktoria Peyrelier (E), Supl. Ida Petersen (F),  
Afbud: Anja Grønskov (F), Stina Bæhr-Martinus (F), Marius Hansen (E), 
Orlov: Simon Rastén 

 

1. Oplæg ved konsulent Emil Zeuthen og den nye platform AULA 
Emil gennemgik planen for implementering af Aula ud fra et forældreperspektiv. Vi vil på 
skolen benytte skiftet fra forældreintra til Aula til at drøfte kommunikation og 
kommunikationsprincipper. 

 

1. Opfølgning på referat fra møde den 19.11.18. 

      Intet at bemærke 

 

2. Budgetopfølgning Bilag 1 + 2 

Vi kan afslutte året med 2 % overskud, der overføres til kommende år. Vi undersøger pt om der 

kan overføres yderligere i forhold til at spare op til renovering af HDS/Madkundskab. 

 

3. Orienteringspunkter 

Meddelelser fra SB-Formand og øvrige medlemmer i SB  

Orientering fra møde i skoleforum. Kildeskolen skulle fortælle om vores profilering af skolen.  

Tilbagemelding på mødet. Bestyrelsen foreslår: 

• at adskille specialskoler og folkeskoler, da det er svært at sammenligne dagligdagen på 

sådan et møde og derved lære af hinanden.  

• Generelt syntes det svært for skolerne at fortælle alene om det konkrete emne de havde fået. 

• Men eller en god aften – dog meget lang. 

 

Jess har haft møde med teknik og miljø om trafikforhold. Der opstartes nu forarbejdet til en 

cykelsti på Gyrstingevej. Der bevilget penge til dette forarbejde.  Politikerne skal vurdere en 

løsning ud fra 4-5 forslag.  

Cykelsti til Ørslevvester, flytning af busstop mm, skal vurderes i forvaltningen. 

Meddelelser fra Ledelsen og Elevrådet 

Elevrådet har været til fælles elevrådsdag og skal til første møde i det nye fælles elevråd den 

13.12. 

Fra ledelsen 

Der er ansat ny en fast vikar Anne Marie, som har undervist på Anilab hele efteråret. 

Frist for at svare på brugertilfredshedsundersøgelsen er rykket til 17.12. 

Åbent Hus for skolestartere den 7.1.2019. Bibi og Nina vil gerne deltage som forældre. 
 

4. Evt. 

Der mangler lys i skolegården 
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Kommende møder i 2018-19. 

23. januar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

28. februar  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00 med lokale foreninger 
18. marts  Temamøde v/Andreas Lieberoth, Assistant professor, Ph.D, Århus Universitet 
8. april  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30  

14. maj  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30- 19.30 

11. juni  Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 19.30 

 


