
 
  
 

 
 

SKB dagsorden  
 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar 
kl. 17:00 til 19:00  
 
Afbud: Mia, Michael 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

Intet at bemærke 
 
3.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd.  
I morgen er der klimatopmøde hvor formand og næstformand skal med. Vores 
elevrepræsentanter fremlægger vores klimabyuge som projekt. Det er en konkurrence. 
 

● Skoleleder.  
Økonomi og ansættelse 
Ved gennemgang af budgettet ser der ud til, at skolen har et overskud på ca. 300.000. Herudover 
forventer vi, at der overføres 591.000 fra år 2019 til 2020. Dette økonomiske frirum vil vi bruge 
til at ansætte en ekstra pædagog på 25-30 timer. 
Vi opslår stilling hurtigst muligt op håber at ansætte fra 1. maj. 
Roman fra Ukraine er startet i 3. klasse. 
 

● Skole 
God emneuge og god skolefest. Fastelavn på fredag. 
Praktikant fra SIM er på skolen i denne uge. 
 

● SKB Formand 
Intet nyt. 
 

● SFO. 
Overnatning. Det gik fint. De hyggede sig. De små blev, mens nogle af de ældste tog hjem.  
 

● Lokalt / Socialt. 
Flexacup er afholdt. Der var 73 hold tilmeldt. 
Feriefjer blev afholdt i ferien. 



 
  
 

Mind SFO om åben-hal arrangement. 
 
4. Høring ved. Kvalitetsrapport ( bilag udleveres på mødet.) 
Bestyrelsen ønsker ikke at afgive høringssvar. 
 
5. Formål og princip for bestyrelses samarbejdet i SIM-netværket. 
Behandling og evt vedtagelse af udkast. (se bilag) 
“Kultur” udskiftes med “læringssyn”. Ellers er formålet vedtaget. 
 
6. Evaluering af fællesmøde i SIMnetværk 
Relevant indhold. Godt oplæg. Spild af tid med præsentation. Bestyrelserne skal blandes mere, 
hvis vi vil samarbejde på tværs. Hvis vi vil det brede samarbejde skal der også være mulighed 
for det på fællesbestyrelsesmødet.  
 
7. Evaluering af skolefest 
God fest. Fint i SFO med fællesspisning. Det var godt med boderne/aktiviteterne. Gjort meget ud 
af klasseværelserne. En skam det ikke kom flere forældre der op. Det skal reklameres mere til 
åbningen. Evt med rundvisning/elevguides. Ros til skuespillet. 3-5 klasse keder sig mens de 
venter på skuespil. Der skal laves underholdning/aktiviteter. Elevrådet kommer med forslag. 
Der kan evt. laves “klasseborde” i det klasseværelse hvor forældrene spiser. Det kan også laves 
i SFO-området. 
 
8.  Næste møde: 

● Onsdag den 18. marts, flyttes til tirsdag den 17.marts. (pga. brobygningsmøde) 
. 
 
 
9. Eventuelt: 
Parkeringspladsen skal udbedres. 

● Til behandling på næste møde. 
 

 
● Emner, kun til løs debat eller orientering. 

 
 
Bilag: 
 

Formål og princip for det fællesbestyrelsesarbejdet i SIM-netværket. 

Skolerne i SIM-netværket arbejder tæt sammen med det at understøtte elevernes faglige, sociale og 
personlige udvikling fra 0. til 9. klasse. 

Formålet for det fælles bestyrelsesarbejde er: 

- at inddrage forældreperspektivet i arbejdet med at sikre en god overgang fra fødeskoler til SIM 



 
  
 

- at sikre den røde tråd i elevernes samlede skolegang fra 0. – 9. klasse. 

- at skabe et fælles læringssyn og forståelse for elevernes samlede skoleforløb fra 0. til 9. klasse. 

- at arbejde frem mod et tæt samarbejde mellem forældre og skole i hele elevernes skolegang. 

- at støtte forældrenes samarbejde på tværs af fødeskolerne både før og efter overgangen til SIM. 

Princip for det fælles bestyrelsesarbejde. 

Der afholdes et årligt møde med deltagelse af bestyrelsesformændene fra skolerne i SIM-netværket. 
Mødet afholdes i starten af december måned. På mødet deltager minimum en skoleleder fra netværket. 
Formålet er at generere en dagsorden til fælles bestyrelsesmødet, der afholdes i januar. Skolelederen 
udsender dagsorden samt forespørgsel om forslag om indhold til fællesbestyrelsesmødet. Disse forslag 
fremsendes til pågældende skoleleder senest 1. uge før det fællesformandsmøde. 

Skolelederen deltager for at facilitere mødet, og stå til rådighed med praktisk hjælp i forhold til kontakt til 
oplægsholdere og lokaler til afholdelse af mødet. Mødeleder er SKB-formanden på den skole, hvor mødet 
afholdes. 

Efter formandsformødet udsender skolelederen et kort referat. 

Der afholdes et fælles bestyrelsesmøde i januar måned. Formålet er at drøfte og kaste lys på emner, der 
er af fælles interesse for forældrebestyrelserne og forældrene til elever i netværket. Skolelederne 
faciliterer mødet, og håndterer det praktiske i forbindelse med mødet. Mødeleder er formanden på den 
skole, hvor mødet afholdes. 

Fællesbestyrelsesmødet evalueres i lokalbestyrelserne. Evalueringen fremgår af bestyrelsens referat. Et 
samlet overblik over bestyrelsernes evalueringer samles og videregives af skolelederen på den skole, 
hvorpå mødet afholdtes. 

  

Deadlines: 

Oktober/November: Lokalbestyrelserne udarbejder forslag til indhold til fællesmødet. 

1 uge før fælles formandsmødet fremsendes forslagene og dagsorden udsendes. 

Start december afholdes fælles formandsmødet. 

Medio januar afholdes fælles bestyrelsesmødet. 

Februar: Fælles bestyrelsesmødet evalueres i lokalbestyrelserne.  

 


