
 
 

 

Vedrørende Skolebestyrelsesreferat 

Dagsorden: 

1. Beslutningspunkt: Godkendelse af referat (5 minutter) 

Referatet godkendt 

2. Orienteringspunkt: Nyt fra elevrådet (5 minutter) 

Der er valgt en formand og en næstformand. Der var ingen 

repræsentanter fra elevrådet 

3. Punkt til drøftelde: Trafik. Center for Skole og Uddannelse kommer 

på besøg for at drøfte trafiksikkerheden omkring skolen (60 

minutter) 

Punktet udgår, da Center for Skole og Uddannelse er ramt af 

sygdom. 

4. Beslutningspunkt: Skoleløb – På sidste skolebestyrelsesmøde 

besluttedes det, at der skal udarbejdes rammer, som der 

efterfølgende kan arbejdes videre med af forældrene. (30 minutter) 

Vi skal have sat nogle rammer for, hvordan vi gør, når der skal 

samles ind til diverse organisationer. 

Der nedsættes et udvalg bestående af de to forældre, der har budt 

ind med forslaget, Gerhard og Nadia. 

Elevrådet stiller 3 forslag, hvad pengene skal gå til. 

Skolebestyrelsen afgør til sidst, hvad pengene skal gå til 

Arrangementet foregår på skolens fødselsdag d. 20. april. 

Rammerne skal lægges inden de afholder mødet. 

Udvalget får følgende rammer: 

Ingen offentliggørelse af beløbsstørrelse 

Ingen reklame 

Det skal være i tråd med skolens værdier. 

Dato: 23. november 2021 
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5. Beslutningspunkt: Sundt skoleliv – opsamling på temadag for 

skolebestyrelserne – hvad er næste skridt?  

Vi skal have engageret forældrene. 

Hvordan får vi italesat problemet overfor de unge.? 

Skal vi se på en sundhedspolitik? 

Personalet skal klædes på til at løse opgaven. 

Tydelige oplysninger – og nogle reelle handlemuligheder. 

En fælles sundhedspolitik. 

De unge skal inddrages. 

Skal vi lade os inspirere af ”skole og forældres” forslag til principper 

for sundhed på skolen. 

Kunne man inddrage trivselsforældrene mere. 

Kunne vi inddrage elevrådet? 

Beslutning er, at vi finder noget materiale, som vi kan brug som 

inspiration. 

Vi vil arbejde med en samlet sundhedspolitik. 

6. Beslutningsunkt: Skæld ud – Det skal besluttes om der fx skal 

afvikles et arrangement for trivselsforældrene vedr. skæld ud (30 

minutter) OBS – punktet udsættes: 

Johannes undersøger, om vi kan få besøg fra skole og forældre i 

skolebestyrelsen. 

a. https://skoleborn.dk/skaeld-ud-er-skadeligt-for-boern-

hvorfor-goer-vi-det-alligevel/ 
b. https://skoleborn.dk/det-siger-foraeldre-om-skaeldud/ 

c. https://skoleborn.dk/3-trins-raketten-til-en-fremtid-uden-

skaeldud/ 

d. https://skoleborn.dk/erik-sigsgaard-elever-faar-skaeldud-

fordi-skolens-rammer-er-for-snaevre/  

       
7. Punkt til drøftelse: Drøftelse af arbejdet med uddannelsesparathed 

fra nulte- til niende klasse. (30 minutter) Bilag sendt ud til sidste 

møde OBS – punktet udsættes:  

a. Udvikling og uddannelse fra nulte- til tredje klasse. 

b. Udvikling og uddannelse fra fjerde- til sjette klasse. 

c. Udvikling og uddannelse fra syvende- til niende klasse. 

8. Orienteringspunkt: Meddelelser (10 minutter)  

a. Coronasituationen 

Gerhard gennemgik situationen.  

https://skoleborn.dk/skaeld-ud-er-skadeligt-for-boern-hvorfor-goer-vi-det-alligevel/
https://skoleborn.dk/skaeld-ud-er-skadeligt-for-boern-hvorfor-goer-vi-det-alligevel/
https://skoleborn.dk/det-siger-foraeldre-om-skaeldud/
https://skoleborn.dk/3-trins-raketten-til-en-fremtid-uden-skaeldud/
https://skoleborn.dk/3-trins-raketten-til-en-fremtid-uden-skaeldud/
https://skoleborn.dk/erik-sigsgaard-elever-faar-skaeldud-fordi-skolens-rammer-er-for-snaevre/
https://skoleborn.dk/erik-sigsgaard-elever-faar-skaeldud-fordi-skolens-rammer-er-for-snaevre/
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Vi er ikke gået hele vejen i forhold til anbefalingerne fra 

sundhedsmyndighederne. Vi har ikke valgt at opdele 

eleverne i skolegårdene. 

Morgensang kører klassevis 

Vi har ikke eleverne løbende på gangen 

Vi forsøger at lave tiltag, der ikke har for stor indflydelse på 

elevernes hverdag og undervisning. 

På SFO (Skole- og fritidsordning) og klub har vi valgt at 

fortsætte som hidtil. Vi kan ikke dække 12 klasser om 

eftermiddagen.  

Vi følger udviklingen og handler derefter. 

9. Punkt til drøftelse: Eventuelt 

Økonomi. Vi har siddet i en underlig situation. Vi står med en del 

penge her sidst på året, da vi ikke har kunne besætte stillinger på 

skolen. 

Derfor bruger vi en del økonomi på nye skabe til sjetteklasser, nye 

klassemøbler til 3 klasse og diverse. 

Vi kommer stadig ud med et lille overskud. 

Mandag d. 6. december 2021 har vi budgetudvalgsmøde. Erik 

deltager for skolebestyrelsen. 

APV-undersøgelsen har været rigtig god. 

Trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringerne har også været 

rigtig fine. 

Nye udmeldinger om nationale tests og kvalitetsrapporter. Gerhard 

fortæller lidt om det på det næste skolebestyrelsesmøde. 

Ny borgmester, der blandt andet er gået til valg på 24 elever i 

klasserne. Det kan blive en udfordring. 

 

 
 

 


