
 
  
 

 
 

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

Afbud:Jette. Michael er forsinket. 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Der indføjes pkt. 7.b. Ønske om øget sekretærbistand. 
 
2.  Bemærkninger til sidste møde. 

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

 
3. Testning af ordblinde. Hvad er procedure og hvordan får vi informeret forældrene om 
procedure for testning.  
Lotte er inviteret for at fortælle om testning af ordblinde og historikken i den forbindelse. 
Vi skal huske at nævne om eleven er tæt på at udvikle ordblindhed, når læseresultaterne gennemgås til 
sk/hj-samtaler. Læsevejleder kommer til forældremøder og fortæller om tillært ordblindhed. 
Bestyrelsen opfordres til at have læselog. 
Lede efter “læsetanter”. 
 
4.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd.  
Ikke noget elevrådsmøde pga. Klimaby. Klimaby gik fint og klima var tænkt med. 
 

● Skoleleder.  
T3 data kommer snart. 
Asta er ansat på 25 timer/uge 
Elly er i erhvervspraktik 
I gang med klassekonferencer 
Stadig indkøringsvanskeligheder med Aula 
 

● Skole 
Klimaby virkede godt.  
Juleklip er den 29. Nov. Der er opslag ude.  
3. Klasse er ved at arrangere juleunderholdning. 
5. Klasse har været i fjernsynet i forbindelse med et arrangement på plejehjemmet. 

 
Evaluering af Klimaby: En skam det slutter kl 14. Kunne fortsætte til kl 14:30. 

Fællesafslutning kl 14:30.  
 
 



 
  
 

● SKB Formand. 
11. dec. møde om udformning af dagsorden til fællesmøde. 
 

● SFO. 
Arrangement for skolestartere. Fungerede fint. 16-17 elever til næste år. 
Der har også været afholdt halloween. 
 

● Lokalt / Socialt. 
Minikonfirmander i Skjold. Den 26. 
 

 
5. Fremlæggelse af revideret måltidspolitik. 
Vedtaget. Husk komma efter “kost”. 
 
 
6. Høringssvar til ny styrelsesvedtægt for Hedensted Skolevæsen. 
Bestyrelsen har mulighed for at afgive høringssvar til den nye styrelsesvedtægt. 
Uddelt på sidste møde. 
 
Der udarbejdes et høringssvar med en bekymring om at kapitel 2 stk 3 kan åbne for en 
konkurrence mellem de forskellige skoler om at gennemfører de mest spændende 
lejrskoler/skolerejser.  
§12 stk 2 ændres til “....kan indkalde til….”. 
SFO åbningstider. Bilag E 3. Har SFO lukket 1. Maj ? Er der ikke nødpasning? 
I. Skolebusser. Elevbefordring. Er busserne ikke gratis? 
V. Lektiehjælp kan omlægges til § 16 d. 
 
7. Beskrivelse af bestyrelsen på vores nye hjemmeside. 
På vores nye hjemmeside har bestyrelsen også sin egen “pind”. Skal der stå mere end optegnelse over 
medlemmer, dagsordener og politikker? 
 
En kort beskrivelse af hvad skolebestyrelsen laver/opgaver (i forældrevenligt sprog). 
 
 
7.b. Ønske om øget sekretærbistand. 
Bestyrelsen godkender forslaget. 
 
8.  Næste møde: 

● Tirsdag den 3. december.  
Mødet den 23. Ønskes flyttet.  
Møderækken offentliggøres  
 
9. Eventuelt: 

● Til behandling på næste møde. 
 

 
● Emner, kun til løs debat eller orientering. 



 
  
 

 
 
 

Måltidspolitik 
  

På Rårup Skole har vi grundlæggende den holdning, at elevernes madpakker er forældrenes 
ansvar. 

  

Skolen kan hjælpe med: 

- Oplyse eleverne om sund levevis. Fælles mål for ”Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab” følges. Klasselærerens ansvar. 

- Emnet kan indgå som et punkt på forældremøderne. 
- I 0.-6. årgang er der 1 dagligt tidspunkt, hvor klassen spiser i fællesskab sammen med 

en voksen. Aftales i det selvstyrende team. 
- I SFO er der et fælles dagligt måltid. Forældrebetalt 
- At informere om eksterne tilbud som skolefrugt og skolemælk til forældrene 

  

 


