
 
  
 

 
 

SKB dagsorden  
 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16. januar 
kl. 17:00 til 18:00 (fællesmøde fra 18:00 til 20:00) 
 

Afbud: Kirsten, Hannah, Louise. 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
2.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

Ingen bemærkninger 
 
3.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd.  
Ingen møder siden sidst. 
Indordning i 10-pausen. 
Tilmeldt klimamøde hvor eleverne skal fremlægge klimatiltag. 
 

● Skoleleder.  
Det skrider fremad med skolepolitikken. 

 
● Skole 

På mandag kommer SIM og skal bruge faglokaler. Det gælder resten af året.  
Fuld gang i forberedelser til skolefesten. Emnet for emneugen er Ole Lund Kirkegaard. 6. Klasse 
er også i gang med naturfagsmaraton. De skal afsted på mandag. 
Så småt igang med at planlægge fejring af genforeningen. Der er en genforeningsplads i Rårup. 
 

● SKB Formand 
Ikke tilstede. 

 
● SFO. 

Overnatning om 14 dage. Der er gang i kreative uger. 
 

● Lokalt / Socialt. 
Fejring af 75-året for befrielsen 5. Maj. Der ringes med klokkerne klokken 8. Mødes i kirken og 
synge sange fra befrielsen.  De kan findes på alsang.  

 



 
  
 

4. Skolefest. 
Hvordan skal vi indrette festen? Hvor skal vi spise? Skal der laves noget om? 
Limbo og stoledans som en del af diskoteket. Vi prøver en gang til efter samme princip som 
sidste år. Dog med underholdning i kantinen og aktiviteter for de små. 
 
5. Forøgelse af medarbejderstab 
Der er et øget behov for støtte og vikardækning. Det ønsker vi at imødekomme ved at ansætte 
personale. Redegørelse for overvejelser og økonomi. 
Overvejelserne går i retning af at ansætte en pædagog. 
 
6. Fællesarrangement mellem personale og bestyrelse. 
Personalet har udtrykt ønske om et styrket samarbejde mellem bestyrelse og personale. 
Gerne ved et fælles arrangement. Hvad kunne det være? 
Det deltager bestyrelsen gerne i. PF laver et oplæg. 
 
7.  Næste møde: 

● Tirsdag den 18. februar.  
. 
 
8. Eventuelt: 

● Til behandling på næste møde. 
 

 
● Emner, kun til løs debat eller orientering. 

 


