
 
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 

 
Dato: 14.12. 2022 
Tidspunkt: kl. 17.00-21.00 
Mødeleder: Bestyrelsesformanden 

Deltagere:  
Elevrepræsentanterne deltager 17.00-19.00 
 
Fraværende: Sanne Lindeløv, Iza Quanjer, Bibi Lejon  

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige 
ansvarlige, gæster og er det til orientering 
(O), drøftelse (D) eller beslutning (B). 

Tid 
 

Referat/Noter 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem og 
hvordan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 

   

2. Godkendelse af referat (B) 
 

 Godkendt 
Der efterlyses struktur/ansvarsområder 
– hvem gør hvad? Fremlæggelse på 
næste møde. 

 
 

3. Kort orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra eleverne 
- Fra børnehaven 
- Fra formanden 
- Fra øvrige medlemmer 

 

15 min Skoleledelsen: Anne Gitte orienterer 
om fraværet pt. i personalegruppen. 
Der er pt. indskrevet for mange børn til 
0. klasse. Anne Gitte informerer om 
reglerne vedr. indskrivning, venteliste 
osv.  
Anne Gitte informerer om 
bussituationen – Movia (stor bus/ lille 
bus). 
 
Jakob Stadelund er udtrådt som 
medarbejderrepræsentant i 
bestyrelsen og indtrådt er Morten 
Hoffmeier. 
 
Eleverne: Oplyser at idrætstimerne, 
især badningen tager lang tid. Til idræt 
deltager 3., 4., 5. og 6. klasse på 
samme tid. 
Valgfag: Opleves som lang tid – 
varighed er pt. 5. timer. Der er 2 
aktiviteter pr. gang, hvoraf den ene 
aktivitet er obligatorisk.  
Tilspurgt: Er legepatruljen godt? 
Eleverne: Ja, det er sjovt. 
- Opfølgningsmøde/støtte 
- Nøgler til komme ind i hallen (ide, at 
den sidder på legepatruljetasken). 
- Oversigt med hvem der har tilsyn i 
hallen. 
 
Børnehaven: Afventer svar på 
skimmeltest – forventer svar inden jul. 
Hvis der findes skimmelsvamp, så kan 
det tage lang tid, før børnehaven er 
tilbage i deres lokaler. 
Der er pt. 47 børn i børnehaven. 
 
Formanden:  
Orienterer om overvejelser mht. 
forskellige traditioner og andre 
arrangementer.  

 



 
Øvrige: TR siger, at vi er trætte, og 
trænger til ferie.  

4. Evaluering af Skoleforum 10 min Eleverne synes, at det var meget sjovt.  
Mange var fascineret over, hvor gode 
eleverne var godt til at styre LEGO- 
robotten.  
Politikkerne spurgte meget ind til, hvad 
eleverne fik ud af det. Eleverne 
svarede: Får mere matematik, teknik 
osv. 
  
Forældre efterlyser flere faglige 
indlæg. Der sammenlignes med 
Børneforum, og de gode ting ved 
Børneforum.  

 

5. Spørgsmål til tilsyn med princip for 
undervisningens organisering (D) 
- Bilag: Skolelederens 

redegørelse for princippet 
 

15 min Udsættes til næste møde, hvor Mette 
er til stede. 
Anne Gitte formidler punkter fra 
skolebestyrelsesmødet d.d. til Mette.  

 

6. Godkendelse af princip for 
skolerejse, lejrture (B) 
- Bilag: Endeligt princip 

 

5 min Godkendt Husk plan for 
formidling! 

7.  Tilsyn og drøftelse: (D) 
samarbejde mellem skole og hjem  
- Bilag: Udkast til nyt princip 
 

30 min Ledelsen kan invitere ekstra lærere 
med på mødet, til at komme med input 
omkring Skole-hjem-samtaler, 
ugeplaner og brug af meddelelsesbog.  
 
Meddelelsesbog: Ensartet skabelon for 
alle årgange. Punktet skal tilføjes 
skolens princip for samarbejdet mellem 
skole og hjem. 
 
Yderligere ønskes der et udkast til 
meddelelsesbogen. Samt drøftelse af 
princip for skole-hjem-samarbejde. 
 
Primo februar skal udkastet være klart 
til viderebehandling i skolebestyrelsen. 
 
Samme dato for drøftelse af princip for 
skole-hjem-samarbejdet – husk også 
at inddrage AULA beskeder/opslag – 
struktur for sygemeldinger.  
 

 

8. Drøftelse: (D) 
Principper om skolekasse mv. 
Bilag – princip for: 
- Skolens fælles skolekasse 
- Skolebestyrelsens 

pengekasse 
- Forældrerådskassen 
- Indtægter fra fonde, 

sponsorering, donationer samt 
klassekasser 

15 min Vi har I dag fire forskellige principper 
liggende som vedrører økonomi og 
forskellige kasser.  
Vi kigger dem igennem og beslutter 
hvordan vi gerne vil strukturere det 
fremover og hvad den videre proces 
er. 

 

9. Suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen: Proces og 
status? (O) 

5 min Fra referatet fra sidste møde: 
valget sættes valget i gang den 2.11. 
Opstillingsperiode frem til 23.11 

 



 
  

Opfølgning på sup valg 
 
Der er opstillet: 2 forældre som 
suppleanter for skolebestyrelsen.  

10. Skolens værdiregelsæt og hvordan 
vi skal udarbejde det (D).  
 
Bilag: Skolens  
nuværende værdier? 

15 min https://www.skole-
foraeldre.dk/artikel/v%C3%A6rkt%C3
%B8j-til-v%C3%A6rdiregels%C3%A6t 
 
https://ringsted.dk/sites/default/files/20
22-03/boerne-
_og_ungepolitik_ringsted_0_0.pdf 
 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkesk
olens-maal-love-og-regler/om-
folkeskolen-og-folkeskolens-
formaal/folkeskolens-formaal 
 
Der afsættes et møde til debat af 
værdiregelsæt  

 

11. 
 
 

Tilsyn med trivslen blandt 
personalet på skolen (O) 

- Bilag: APV + handleplaner 

15 min Se bilag 
Gennemgået 

 

12. Tilsyn og godkendelse af princip 
for Godkendelse af 
undervisningsmidler (B) 
- Bilag: Udkast til princip 
 

5 min Se bilag 
Godkendt: 
Der er suppleret til eksisterende 
materialer  

 

13. Tilsyn og godkendelse af princip 
for fritagelse til eliteidræt og 
musikundervisning  

 Se bilag 
Godkendt 

 

13. Høring:  
Forslag til kvalitetsstandard for 
skolekørsel. 
OBS. Høringsfrist 15. Dec. 

15 min Se bilag 
Der er udarbejdet et høringssvar, som 
er afsendt under mødet.  

 

14. Præsentation og instruktion til 
Teamskanal for skolebestyrelsen.  

10 min Morten  

14. Eventuelt (O) 
 
 

5 min - Skolebestyrelsesmøde 21. februar 
2022, som forsøges at skubbes til 
uge 6 – uden elevråd 

- Ønske om at drøfte valgfag som et 
separat punkt næste gang 

- Elevrådets rolle på skolen.  
 
HUSK: inviter lokalforeninger til 
Fællesmøde i 26. januar. HASTER 
TJEK mailliste fra sidste fællesmøde.   
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