
 
 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

 

Dato 8.2. 2023 kl. 17.30-20.30 

Sted: Mødelokale Heerup 

Forplejning: Mad og drikkevarer 

Deltagere: Malene Fischer Olsen, Erik Modin, Nadia Qureshi, Andreas Feltsen, Katja Ørskov 

Holmfred, Mikkel Rydberg, Nidhi Sharma Kumar, Dennis Kjærulf (medarbejderrepræsentant) og 

Mikkel Pehn (medarbejderrepræsentant). Elevrepræsentanter. 

Fraværende: Erik Modin, Mikkel Rydberg, Nadia Quereshi, elevrepræsentanter 

Ledelsen: Gerhard, Jan Christensen og Lena Andersen 

Suppleanter: Maria Svan og Signe Vendelbo Sørensen 

Ordstyrer: Mikkel eller Andreas 

Dagsorden: 

1. beslutningspunkt – Godkendelse af referatet (5 min.) 

Godkendt 

2. Orienteringspunkt/punkt til drøftelse– Nyt fra elevrådet (10 min.) 

Elevrådet har debatteret brugen af mobiltelefoner. Det kommer op i skolebestyrelsen ved 

en senere lejlighed. 

Vi har sendt en repræsentant med til fælleselevrådsmøde i Odense 

3.  beslutningspunkt - Klubbens åbningstider – se bilag (20 min) 

Lena forklarede lidt om, hvorfor man ønsker at ændre åbningstiderne i klubben. Det handler 

først og fremmest om hensynet til børnene, der har ytret ønske om netop dette.  

Opbakning fra hele skolebestyrelsen.  

4. Orienteringspunkt/ punkt til drøftelse – Økonomi (45 min) 

GW orienterede om budgettet for 2023. 

beslutningspunkt – Snak om overbygningen/6. klasserne (30min) 

Elevrådet havde givet udtryk for, at 6. klasserne skal have samme muligheder for at gå 

hjem i spisefrikvarteret. 



 
 
 

Skolebestyrelsen er enige om, at de ikke skal have lov til at forlade skolen i frikvartererne – 

samtidig skal de orienteres om, at der skal arbejdes med, at være sammen i frikvartererne 

– og indeordning eventuelt kan indføres på 6. årgang. 

5. Punkt til drøftelse/ beslutningspunkt – Udvikling og uddannelse - se bilag (30 min) 

Skolebestyrelsen opfordrer til at det bliver lagt ud til forældrene. Ledelsen tager det med 

tilbage til lærerne og tager drøftelsen med personalet. 

6.  beslutningspunkt – Forretningsorden, se bilag (5 min) 

Forretningsorden blev godkendt med få rettelser. 

7. Punkt til drøftelse – Eventuelt (5 min.) 

Fredag får vi besøg af børne/undervisningsministeren, borgmesteren og 2 andre 

folketingspolitikere, der kommer forbi skolen og åbner et arrangement for dansk skoleskak. 

 

 

 

Følgende punkt tages op på kommende møde: 

 


	Referat fra skolebestyrelsesmøde
	Dagsorden:

