
Skolebestyrelsesmøde nr. 68 den 22/1 – 2018 kl. 17.00 – 20.00 i Personalerummet i B-bygning. 
Deltagere: Lars, Berit, Sara. Jacob M, Connie,  Line, Dorthe, Mikkel, Lotte, Helene, Karla (næstformand), Torben  

Suppleanter: 

Afbud: Claus, Morten, Annette              Gæster: Thomas Johansen, indskolingsleder     Ej mødt: 

Mødeleder: Connie    Referent: Helene     Bespisning: Skolen 

Dagsordenspunkter: 

Nr.: Tid Punkter Indhold og sagsbehandling: Orientering (O), drøftelse (D), 

beslutning (B) 

 

Tovholder

e 

Forberedelse 

1 17:00 
17:05 

Gennemgang af dagsorden Orientering & spørgsmål. Emner til evt. 
 

Connie  

2 17:05 
17:30 

Budgetrammer for 2018 
 

Gennemgang af budgetbrev 
Lars gennemgik budgetudmeldingen- budgettet gennemgås yderligere på 

næste møde. Lotte fortalte om SFObudget. SB spurgte til rengøring-om 

muligheden for at søge om ekstrarengøring. Skolen søger synlig 

rengøring vil gøre en forskel. Helene gennemgik klubbudgetramme. 

LW, LO, HB Bilag 

3 17.30 
17.40 

Status på Bygninger 
 

Orientering 
Lars refererede fra Annettes møde med Hørning og skimmelekspert. Der 

kan snart åbnes i fysiklokale. Der er skimmelfrit i bogkælderen. Hørning 

har målt vandspejlet og forslår at der bliver lagt spærrer i C-bygningen. 

Annette fortæller videre på næste møde. 

Skimmelhunden kommer forbi Tempeltræet og Østergaard byggefirma er 

i gang med stikprøver i byg. A. 

Vi afventer en skimmeltestning af Villaen på Thorvaldsvej.  

Linoleumarbejdet er i gang i byg C og er færdig før sommerferien. 

SB spørger til solfilm?? 

LW (AN syg)  

4 17:40 
18:00 

Elevtal og teknisk faktor Status og orientering 

Lars gennemgik den tekniske faktor for ressourceudmeldingen 

SB følger udviklingen 

LW  

5 18.00 
18:15 

Nyt fra Elevrådet Orientering 

Intet nyt fra elevrådet! Lars fortæller at der fremover vil blive afholdt 

flere elevrådsmøder-næste møde bliver i uge 6 

Karla  

6 18:15 
18:30 

Kontaktforældremøde 17/01 - 2018 Orientering 

Kontaktforældrene har fået en præsentation af ressourceteamets sociale 

og faglige indsats. Kontaktforældrene var meget positive over 

ressourceteamets arbejde. 

Derudover diskuterede kontakforældrene fagpædagogiske prioriteringer, 

IT-strategien, trivsel i indskolingen pga fokus på læring, idræt og 

bevægelse. Skolen vil igangsætte et forsøg, hvor vi vha af skridttællere 

undersøger hvor meget børnene bevæger sig. Der blev udtrykt 

Berit  



bekymring omkring de mange vikartimer og A-dage. Der er også 

bekymring det meget vejarbejde på Bülowsvej. Der er sat ekstra 

parkeringsvagt på flere morgener om ugen for at gøre det mere sikkert 

for børnene. Slutteligt blev der talt om SFO’ens ”ornlig syg onsdag”.  

A-dags konstruktionen diskuteres i øjeblikket i udviklingsgrupperne og 

tages op på SB møde på et senere tidspunkt. 

SB forslår at vi sætter fokus på trafiksikkerheden igen ved at møde op 

endnu en morgen. Lars vender tilbage med ledelsesrep. Og skriver ud til 

hele SB. 

7 18:30 
19:10 

Skolens årsplanlægning 
 

Præsentation 

LW gennemgik årshjulet – vi tager det op igen næste gang 

 

LW  

8 19:10 
19:30 

Markedsdagen Må/ramme  

Markedsagen er en trivselsdag. Connie gav en status på boder. Lars og 

Dorte laver et bud på mål og ramme for dagen og rundsender den i SB 

inden uge 7. 

SB foreslår at lærere og pædagoger kan søge på lige fod med elever. 

Trivselspuljen puljen. Vi vælger at det tages op i elevrådet først. 

SB laver en mere specifik afgrænsning af hvad der kan søges om. 

Jacob/Connie/L

W 

 

9 19.30 
19.50 

Mediepolitik Igangsætning 

Lars forslår at vi nedsættelse et udvalg hvor alle afdelinger er 

repræsenteret. Følgende er i gruppen: Mikkel, Lars, Berit, Kate, Karla og 

Magnus(elevrådsformand/næstformand) og Lotte. Gruppen deltager i 

udviklingsgruppemøder på udskoling, mellemtrin og  indskoling. Gruppen 

runder elevrådet inden mediepolitiken vedtages. 

På næste møde samler vi de emner der er interessante at have med i en 

mediepolitik.  

LW  

10 19:50 
20:00 

EVT. 
Underskrifter  
 

   

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: Synlig læring, kommunikationsplan/brugerundersøgelse – ledelsens forslag, principper for 

klassesammenlægninger/udvidelser, gennemgang af principper, principper barns sygdom,  

Punkter til opfølgning: A-dage,fagbudget   

Udvalg/arbejdsgrupper:  



 

Mødeleder: Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


