
 
  
 

 
 

SKB dagsorden og referat 
 
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. oktober 
kl. 17:00 til 19:00 
 

Afbud: Ingen 

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

● Misforståelser. 
● Afstemninger.  

 
3.  Orientering / Behandling. 

● Elevråd.  
Har været til elevrådsdag. Indholdet var meget om klima. Pengebyugen bliver med klima som tema. 
Værkstederne får et klimaorientert præg. Ie penge på genbrugspapir, klimavenlig mad, kosmetik osv.  
Emnet elevrådet arbejder med, er at børn skal turde sige deres mening. Hertil er der lavet en plakat. 
(Vedlagt) 
 

● Skoleleder.  
Motionsløb 
Jemmi. Ny elev i 6. Klasse 
Co-teaching 
Ny skolepolitik 
T3 data kommer snart. 
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse er ovre. Resultatet er ikke gennemgået endnu. 
 

● Skole 
Pengeby kommer snart. 
AULA giver begyndervanskeligheder, men vi arbejder med det. 

 
● SKB Formand. 

Indkaldt til formandsmøde i netværket. Har udarbejdes dagsorden for fællesbestyrelsesmøde. 
Forslag til dagsordenen efterlyses. 
Almendannende emner. Tilbud til unge mennesker. Hvordan fungerede overgangen denne gang? 
Hvad skete der med børnene efter overgangen? Ungdomskultur.  
 

● SFO. 
Åbent hus kommer snart. 
Halloween. 
 



 
  
 

● Lokalt / Socialt. 
Kirkens renovation skrider frem. Vi holder jul i skjold kirke. 
 

 
4. Ny skolepolitik 
PF sørger for procedure. 
 
 
5. Revidering af måltidspolitik (se nedenstående) 
Som aftalt på sidste møde skal de forskellige principper revideres. Sidst tog vi princippet om alkohol. 
 
6. Høringssvar til ny styrelsesvedtægt for Hedensted Skolevæsen. 
Bestyrelsen har mulighed for at afgive høringssvar til den nye styrelsesvedtægt. 
Uddeles på mødet og svar afgives på næste møde. 
 
7. Testning af ordblinde. Hvad er procedure og hvordan får vi informeret forældrene om 
procedure for testning 
 
 
8.  Næste møde: 

● Tirsdag den 19. nov.  
Mødet den 11. December skal flyttes. Flyttes til 3.dec 
 
9. Eventuelt: 
Forslag til fællesbestyrelsesmøde den 19. nov. Se ovenfor. 
Helle har pkt til evt.: 
Hallen kan frit benyttes fra kl. 14-16 af skole/SFO hvis min. 6 af eleverne er medlemmer af 
idrætsforeningen.  
SFO er velkommen til at deltage i “åbenhal” arrangementer. Onsdag, torsdag, fredag i vinterferien 
er der “åbenhal”. 
 

● 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 

  

 


