
Skolebestyrelsesmøde nr. 65 den 25/10 – 2017 kl. 17.00 – 19.30 
Deltagere: Lars, Claus, Berit, Morten, Sara. Jacob T, Jacob M, Connie,  Line, Dorthe, Mikkel, Lotte, Helene, Karla, Lærke  

Suppleanter: Torben 

Afbud:                 Gæster:             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 
17:05 

Kommentarer til dagsorden  Connie  

2 17:05 
17:50 

Skolens indsatser - Faglig/social inklusion Besøg fra Ressourceteamet LW  

3 17:50 
18:20 

Skimmelsvamp/Indeklima Status og omfang af projekterne. 

Ledelsen orienterer om skimmelsituationen omkring D-bygningen 

Det ser ud til at bygningen kan tages i brug indenfor nogle få uger. 

Dette kommunikeres ud til alle i løbet af næste uge. 

C-byg og A-byg samt villaen på Thorvaldsens også bliver checket 

for skimmelsvamp. 

SB forventer, at hele bygning C bliver gennem-checket for 

skimmelsvamp.  

SB kan være nervøse for at skimmelsaneringen ikke er 

langtidsholdbar. 

 

Indeklima 

Ledelsen har fulgt op med BBE på indeklimaprocessen, og har fået 

en tilbagemelding på, at der kommer 17 coolere i løbet af kort tid 

samt at der sætte solfilm op – det egentlige indeklimaarbejde 

forventes igangsat i løbet af sommerferien. 

 

Formanden opfordrer til at alle i skolebestyrelsen fortæller alle 

henvendende forældre med en tilbagemelding om, at processerne 

er i gang og går i den rigtige retning. Endvidere opfordres til at vi 

er mere årvågne på at tilstanden i lokalerne er i orden. 

 

Der informeres også via formanden på kontaktforældremødet i 

næste uge. 

 

SB spørger efter borgmesterens helhedsplan for området. 

 

AN/CG  

4 18:20 
18:30 

Tempeltræet Er der spørgsmål til forløbet med bevarelse af klubbens  

bygninger? 

Morten  



SB spørger til, hvorfor ledelsen var så passive på sidste møde 

omkring drøftelserne vedrørende Tempeltræet. 

SB opfordrer til at ledelsen ved lignende fremadrettede processer 

deltager med vurderinger og afklarende tilkendegivelser. 

 

Det har været en rigtig fint proces, der er landet fint. 

 

 

5 18:30 
18:45 

Nyt fra Elevrådet Orientering 

Næste møde i elevrådet er fredag i denne uge – der er ikke afholdt 

 

Marie  

6 18:45 
19:05 

Fagfordelingsproces/udviklingsprojekter Gennemgang. 

Ledelsen giver en forståelse for  fagfordelingsprocessens elementer 

kronologisk på næste SB møde og udviklingsprojekter. 

CG/LW/LO/HB  

7 19:05 
19:15 

Årshjul opdatering Beslutning 

Der er udformet et nyt årshjul, som formanden fremlægger til 

godkendelse. Alle byder ind i de projekter, der giver relevans. 

 

Årshjulet er godkendt. 

 

Morten Bilag 

8 19:15 
19:25 

Evt. Emne: Skal vi lave møde for forældrene? – fagligt input, 

bygningsinfo (vedligehold/ny klub), beretning. 

Det besluttes at lave beretningen som en video mellem 

skolebestyrelsesformand og elevrådsformand. 

 

Vi skal være opmærksomme på, hvornår mange forældre kommer 

på skolen og hvordan vi kan bruge deres tilstedeværelse. 

 

Data, resultater og andre test bliver et selvstændigt punkt på et 

senere møde – i foråret 

Alle  

9 19:25 
19:30 

Oplæsning af referat/ underskrifter  
 

 LW  

P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: Synlig læring Kontaktforældremøde (markedsdag – tidsplan, kommunikationsplan/brugerundersøgelse – ledelsens forslag 

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

Udvalg/arbejdsgrupper:  



 

Mødeleder: 
 

Kontaktforældremøder:                                                                                      

 

Dagsorden:  

 

Igangværende og kommende opgaver (ideer) Bemærkninger Tovholdere Deadline 


