
 
  
 

 
 

SKB dagsorden og referat 
 
 
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 10/10-2018  
kl. 17:00 til 19:00 
 

Afbud: Nick 

00) Velkommen til elevrådet. Præsentation. 
Ellen(næstformand)og Simon (formand) 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med punkt til eventuelt 
 
2.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

 
3. Orientering / Behandling. 

● Elevråd 
- Nye regler for indeordning. Eleverne må være i egne klasser. Ingen elektronisk leg. 

Tildeling af boldbur. Håber det ikke bliver nødvendigt, men at det kan løses med sund fornuft. 
- Venskabsklasser mellem store og små elever. 
- Legepatrulje er startet. 
- Mellemtrinnet holder lektiecafe for indskolingen. 
- fælleselevrådsmøde på SIM 

 
● Skoleleder. 
- Klassekonferencer. 
- Varieret skoledag/bevægelse i undervisningen 
- Ny tildelingsmodel? 
- Brev til kommende forældre. 

 
  

● Skole 
- Motionsløb 12. oktober 
- Pengeby-uge 12. november 
- Klippe/klistre-dag 31. november 
- Idrætsdag 6. klasse på BGI 
- Aktiv rundt afsluttes på fredag. 
- Troels tilbage. 
- sk/hj samtaler er i gang.  
- Fælles forældremøde på SIM. En positiv oplevelse. Men SIM sælger ikke sig selv særligt godt. 

Der udtrykkes kritik af offentliggørelsen af klasser på et fælles forældremøde. 
 

● SKB Formand 
- Orientering om formandsmøde. 

Kommunens budget, varieret skoledag, skoledistrikter, § 16b,  



 
  
 

 
- Møde den 7. Nov. Ekstraordinært dialogmøde om tildelingsmodel. 

Hvem kan deltage? J.O er forhindret. Jane deltager for skolebestyrelsen.  
 

● SFO. 
- Fællesskabsdag på SIM, 4. klasse 

Der er kommet kritik som er taget til efterretning. Specielt afhentning var mangelfuld. Formålet med dagen var uklar.  
Åbent hus tirsdag efter efterårsferien (uge 43). Indbydelse skal fremover med i børnehavens månedsprogram.  
Halloween fest 1. Nov. 

 
● Lokalt / Socialt. 

 
 
5.  Klar til læring 
Orientering om indhold 
Ledelsen ønsker det bruges mere aktivt. Også til skole/hjem-samtalerne. 
 
6. Forsøgsskole (punktet udgår) 
Bestyrelsens holdning til at være forsøgsskole. 
 
7. Ny voldspolitik 

- Politik fremlagt til orientering. 
 
8. Næste møde: 

● Onsdag den 22. november. 
 
9. Eventuelt: 

● Til behandling på næste møde. 
 

● Emner, kun til løs debat eller orientering. 
● Tilbagemelding fra forældremøder: 
- Skolefesten ønskes ændret. Enten sted så alle kan være der, eller mindst så den klassevise spisning kan 

ændres. 
- Spørgsmål om en fælles holdning til mobiltelefoner 

 
- Der ønskes mere tid i vandet til svømning.  

 
- Legeaftaler i SFO. Reglerne er, at man skal være meldt ind i SFO for at kunne opholde sig i SFO i 

åbningstiden. Der er forskellige abonnementsordninger er kan benyttes.  
 


