
 
  
 

 
 

SKB dagsorden og referat 
 
 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/8-2018  
kl. 17:00 til 19:00 
 

Afbud: J.O., Kirsten 

 
1. Velkommen til Louise 

 
2.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Afstemninger. 

God mad.  
 
4. Konstituering af bestyrelsen 

- valg af formand 
- J.O valgt til formand, Jane valgt til næstformand. 

 
- Intro-arrangement for nye bestyrelser 

Tilmeldingerne til PF inden den 31.august (På fredag). 
Jane og Louise er tilmeldt. 
 
5.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd. (ikke valgt endnu) 
 
 

● skoleleder.  
- Gulv/tag 

Der er vandskade i gulvet i festsalen. Det er en forsikringssag som ikke påvirker skolen. Vi håber at kunne bevare vores gulv. 
- Ultra bit 

4. Klasse har fået udleveret en micro-bit som kan kodes.Et spændende landsdækkende projekt. 
 

- hjemsøgte projekter 
Vi har fået 20.000 i borgerbudgetteringen. Det er til projektet med rutchebane og karrusel. 
. 

- Kommunale besparelser. 
Kommunen skal spare 55 mio. Der er endnu ikke anvist områder for besparelse. Vi afventer. 

 
● Skole 

6.klasse har haft en rigtig god lejrtur i Schleswig.Godt fagligt udbytte. 
  

● SKB Formand. 
Ikke tilstede. 



 
  
 

 
● SFO. 

- Loppemarked 
Loppemarked for indskolingen på fredag 

- Skov-uge 
Skovuge for SFO. Vi håber den sidste lektion foregår i skoven. Det er tirsdag til fredag. 
 

- Fællesskabsdag på SIM, 4. klasse 
Alle 4. Kasse i SIM-netværket mødes for at skabe et fællesskab. 

 
● Lokalt / Socialt. 

Der har været afholdt traktortræk og sankthans.  
 
 
5. Nyt projekt vedr. sikker skolevej. 

- evt. et fælles projekt sammen med børnehaven om at forbedre trafiksikkerheden på strækningen mellem skolen og 
børnehaven. 

Det foreslås, at formand for bestyrelsen retter henvendelse til børnehavens bestyrelsesformand for at udarbejde et fælles projekt. 
  
6. Næste møde: 

● Onsdag den 10. oktober. 
 
7. Eventuelt: 

● Til behandling på næste møde. 
Kan der udleveres trafikveste til 0. klasse? 
 

● Emner, kun til løs debat eller orientering. 
 

● Fordeling af bestyrelsesmedlemmer til forældremøderne 
Der udarbejdes en samlet oversigt over datoer og tider (PF). Jane melder sig til at tage rundt til en del af klasserne. Kirsten 
tager 2. og 4. 
Emnerne er: 
Ny skoleleder, ny pædagog (og børnehaveklasseleder). Ny rutsjebane og karrusel. Indflydelse på de økonomiske dispositioner 
(genanvendelse af it-udstyr), og godkendelse af budget. Godkendelse af beredskabsplan,og udarbejdelse af  politik om sociale 
medier og mobning. 
 
Anmodning om forældreopbakning til 12. oktober (motionsløbet i Tønballe) 
 


