
 
  
 

 
 

SKB dagsorden og referat 
 
 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 
kl. 17:00 til 19:00 
 

Afbud: Michael 

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

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

 
 
3.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd. Det nye elevråd præsenteres. 
- Mia fra 6. Klasse (formand) 
- Hanna fra 4. Klasse. (Næstformand) 

Elevrådet har tre ting: 
- Mange er bange for at sige deres mening. Det skal ændres. 
- Flere farver på gangene. 
- Flere dage hvor vi alle er sammen på tværs af klasserne. 

(Evt. Opgaveløb, aktiv, naturfagsdag) 
 

● Skoleleder.  
- God start 
- Opbremsning i økonomi 
- Rygte om to nye elever fra nytår 
- T3 
- Medarbejderundersøgelse. 
- Pædagogisk udvikling med CO-teaching 

 
● Skole 

6. Klasse på Bornholm  
4. Klasse med Jens Kær 

 
● SKB Formand. 
- Intet nyt 

 
● SFO. 



 
  
 

Loppemarked 
Ny ansat Mads-Peder 
4. Klasse til fællesskabsdag på SIM. 
 

● Lokalt / Socialt. 
Traktortræk 

 
4. Forslag til ændring af forretningsordenen. 
Det foreslås at teksten i første passus vedr. bestyrelsens sammensætning, ændres med den indskudte 
sætning. Elevrepræsentanterne deltager til og med det orienterende punkt. Er der yderligere punkter som 
direkte berører eleverne, vil de fremgå af dagsordenen. 
Vedtaget. 
 
5. Nye regler om fravær og træk i børnepenge. 
PF orienterer. 
 
6. Datoer for forældremøder og deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. 
Hvad skal bestyrelsen fortælle på forældremøderne? 
Datoerne er som følger: 
0. klasse 2/9 16:30 - 18:30 (Jane) 
1. klasse 12/9 16:30 - 18: 30 (Jane) 
2. klasse 19/9 16:30 - 18:00 (Louise) 
3. Klasse Tilgår (Kirsten) 
4. klasse 29/8 17:00 - 19:00 (Jane) 
5. klasse 12/9 (Jane) 
6. klasse 5/9 18:00 - 20:00 (Louise) 
 
Bestyrelsen fortæller om ansættelser. Mads Peder, Charlotte og Pernille. Ny lov giver bestyrelsen ret til 
at sidde med i ansættelsesudvalg når der ansættes ledere. 
Afkortelse af skoledagen. §16 d. 
Overgang til SIM.  
 
Skoleleder: Deltager ikke den 12/9 
Lektier er en konsekvens §16 d. 
Økonomisk opbremsning. 
Nye regler om fravær. 
T3 
 
7. Vores målsætning som bestyrelse? Hvordan når vi derhen?  
Fælles proces. 
Tillid, sikker drift, stabilitet, nysgerrighed, fokus for skolens pædagogiske retning og værdier. 
Skolens værdigrundlag udbredes. Et værdisæt på hvert møde.  
 
Hvad er en god bestyrelse? Plads til alle, og et godt grin. Respekt for andres meninger og holdninger.  
 
På næste møde laves et oplæg om bestyrelsens opgaver. Hvad skal bestyrelsen? 
 



 
  
 

8.  Næste møde: 
● Onsdag den 25. september. 

 
9. Eventuelt: 

● Til behandling på næste møde. 
Hvad er bestyrelsens opgave? 

 Alkoholpolitik. 
Brugen af §16 d timerne. 

 
Mødet til oktober:  
Testning af ordblinde. 
 
 

● Emner, kun til løs debat eller orientering. 
 
 


