
Skolebestyrelsesmøde nr. 66 den 23/11 – 2017 kl. 17.00 – 19.50 
Deltagere: Lars, Berit, Morten, Sara. Jacob M, Connie,  Line, Dorthe, Mikkel, Lotte, Helene, Karla, Torben  

Suppleanter: 

Afbud: Claus                Gæster: Annette, Manden med Skimmelhunden      Ej mødt: 

Mødeleder: Connie    Referent: Lars      Bespisning: Skolen 

Dagsordenspunkter: 

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

(D), beslutning (B) 

Tovholdere Forberedelse 

1 17:00 
17:30 

Hvordan skimmelclearing af bygninger? Orientering & spørgsmål 
Skimmelhundeføreren fortalte os om skimmelsvamp. Hvordan det 
opstår og hvilke skimmelsvampetyper man kender. 
Skimmelsvamp opstår ved  en cocktail af skimmelsporer, 
organiskmateriale og fugt. Fjernes den ene faktor kan 
skimmelsvampen ikke overleve. Er der over 3m2 skimmelsvamp i 
et rum skal rummet evakueres. Det tager ca 3 uger for en 
skimmelsvamp at udvikle sig efter et regnskyl. Alt over en kvart 
m2 skal vaskes af og holdes under opsyn. Der skal altid tages en 
test nr.2, når en skimmelhund markerer. 

AN / Virksomhed 
med 
skimmelhund 

 

2 17:35 
17:40 

Kommentarer til dagsorden  Connie  

3 17:40 
17:50 

Skimmelsvamp/Indeklima Status på bygningerne. 

Drama og musik i Byg D. får nye vinduer i løbet af dec/jan. I 

øjeblikket er der åbent ind til undertaget-så vi får svært ved at 

modstå et regnskyl og det er bekymrende. Vi har selv foranstaltet 

en gennemgang af byg C, hvor der er fundet skimmelsvamp i 

bogdepotet. Her skal kloakken ordnes inden depotet må bruges 

igen, det samme gælder fysik hvor der er skimmelsvamp i skunken- 

bortset fra det er bygningen frikendt.  

Kælder B er frikendt! Bygning A hvor der tidligere har været AT 

påbud på indeklimaet, er næste skud på stammen, hvor AMR og 

Lotte inddrages, derefter er det Tempeltræet. 

Mht til indeklimaet i er der blevet sat prøve på solfilm (forkert) op i i 

et klasseværelse-det er en ommer.  

Coolerne er indkøbt og bliver sat op snarest.  

Der skiftes linoleum i klasseværelserne på 2. & 3 sal. Dett tager ca 

en uge pr klasserum, med start i uge 3. trapperne  bliver lavet i 

sommerferien ’18.  

SB ser gerne at ledelsen skriver ud omk status på bygningerne. Det 

gøres i næste uge. SB roser Annette! 

AN  

4 17:50 
18:05 

Budgetopfølgning mdr. 1-10 Orientering 

Annette har ikke adgang til budgettet og vil sende regnskab ud til i 

AN Bilag. 



orientering inden næste møde.  

På klubben er der overskud til at begynde at gøre klar til ny klub. Sb 

vil gerne kunne sammenligne budgettal mellem årene. 

 

5 18:05 
18:20 

Nyt fra Elevrådet Orientering 

EUdskolingesevrådet har holdt møder og talt om etablering af 

frokostrum i kælder B, om en børnetelefon hvor man eventuelt 

anonymt anonym som man kan ringe til hvis man er i tvivl om 

noget eller vil tale om noget, og om problemer med bib-koderne i 

biblioteket. Der er intet nyt fra indskoling/mellemtrin.  

SB spørg til De unges valg i Søndermarken. Hvorfor er vi ikke 

med?? Karla tager det med videre. Lars fortalte om kobling mellem 

elevrådene, hvor Lars er ansvarlig. Lars fortæller om store elevers 

initiativ om at være trivselsambassadører i frikvartererne. Der 

arbejdes i øvrigt på at synliggøre elevrådetsarbejde. 

SB spørger til skolebal? Annette er ny tovholder på skolebal og der 

er sat datoer på eventet-de bliver offentliggjort på næste møde. 

Indskolingen har gennem et Red Barnet forløb indsamlet over 

50.000 kr til Bukino Faso, efterfølgende har Red barnet inviteret os 

til at være ambassadør skole – Vi har sagt ja og det bliver elevrådet 

der står for det.  

SB mener ikke at vi har diskuteret hvad vi siger ja til-hvem 

bestemmer det? Vi tager punktet på et kommende møde. Hvor 

ledelsen har undersøgt forvaltningens holdning til sponsorater m.m. 

Karla  

6 18:20 
18:40 

Ny ledelsessituation Orientering & spørgsmål. 

 

 

LW  

7 18:40 
19:00 

Markedsdag Mål/ramme og tidsplan. Samle op på evt. hængepartier. 

Der mangler 20 klasse tovholdere til markedsdagen?!? Vi sender ud 

på intra til de klasser der mangler. SB har imødekommet de 

indvendinger der har været omkring  markedsdagen; hvor den 

største forandring er at dagen er en A dag og lærerne hjælper med 

at der bliver lavet skilte til boderne. SB spørg om 0 kl. kan have en 

bod, Lotte er undersøgende på det. 

Hvad bruger vi pengene fra markedsdagene til?? Det er muligt at 

søge midler til trivsel, men ingen søger. Vi informerer igen i 

Bülowsbladet i uge 3.Jakob finder kommissorium og 

ansøgningsskema til bladet.  

Det foreslås at der lægges vægt på at  A-dagen holdes som A-dag 

og ikke bruges til undervisning, for ikke at det skal være en 

diskussion om man har tid til at lave skilte/forberede markedsdag. 

Det foreslås at det kan aftales mellem tovholderen og 

koordinatorene på klasserne at man kan undervise i overskydende 

Jacob /Connie Bilag 



 

tid.  Der er ønsker om dagen bruges som A-dag og at lærere, hvis 

der er tid til overs bruger tiden til trivselsfremmende aktiviteter.  

Der er mange holdninger til emnet og vi udsætte beslutningen til 

næste møde. 

På næste møde besluttes også hvordan penge fra kage salg fordeles 

mellem de klasser der skal på lejrtur. 

 

 

 

 

8 19:00 
19:20 

Kontaktforældremøde 1/11  
 

Resultat af mødet 

Udsættes 

Berit  

9 19:20 
19:35 

Skolens lejrskoler Ide til ændret praksis som skal sættes i princip. 

Hvad med at lægge lejrskoler på det sidste år inden afdelingsskift?? 

Selvfølgelig med hensyn til at ingen kommer i klemme i ny ordning 

Vedtager vi den nye ordning koster det 7 ekstra lejrskoledage i 

overgangsåret. 

SB bedr om et princip-udkast til endelig godkendelse. 

LW  

10 19:35 
19:45 

Bülowsbladet Emner til nytårsudgaven ( udgivelses dato 12. januar indlevering 

senest 3/1) 

C-D bygnings status, markedsdags trivselspulje, elevråd, rene 

linjer(dagsrengøring) bestyrelsesinfo om indeklima m.m, 

kontaktforældre 

Alle  

11 19:45 
19:50 

Oplæsning af referat/ underskrifter  
 

 LW  
 

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, skolens årsplanlægning (fra start til skoleskema, inkl fagfordeling og 
timeplan) 

23/11-PKT til næste møde: skolens/SFOens regnskab, penge fra kagesalg på markedsdag, skal hele skoledagen inden markedsdagen starter være A-dag, 

eller er det muligt at undervise?? Princip- udkast til endelig godkendelse. 

Udvalg/arbejdsgrupper:  

Mødeleder: 
 

Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


