
Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 7. november 2016 

Kl. 17.30 – 20.00 

 
Deltagere: Skoleleder Christine, konst. Afdelingsleder Lilian, elevråds suppl Julie 8.X, elevråds 

suppl. Svend 8.Y, SFO pædagog Lisbeth, bestyrelsesmedlem Louise Abel, bestyrelsesformand Lotte, 

bestyrelsesmedlem Louise Jørgensen, medarbejder rep. Birgitte, bestyrelsesmedlem Annette. 

 

Fraværende : bestyrelsesmedlem Henrik Andersen, bestyrelsesmedlem Peter Taulov 

 

Fraværende med afbud: viceskoleleder Thomas 

Ordstyrer:  Henrik Andersen 

Referent: Lilian Jørgensen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Punkter til eventuelt 

 

3. Præsentation af Christine 

 

Christine fortæller om sig selv og sin faglige og menneskelige baggrund. De øvrige 

bestyrelsesmedlemmer fortæller om sig selv. 

 

 

4. Meddelelser  

a) Formanden  

Ingen punkter 

b) Elevrådet  

Elevrådet fremlagde de ønsker der var prioriteret. 

Der blev drøftet ønsker fra sidste møde og elevrådet har prioriteret følgende: 

 Flere borde bænke sæt i udearealerne 

 Mellemtrinnet ønsker et stort Danmarks kort på vægge eller gulv 

 Udskolingen ønsker tyske og engelske grammatik slanger på væggene 

 Et nyt stort malet periodisk system på gulvet, eller vægge 

 Bander på fodboldbanen i mellemtrins gården 

 Flere enmandsgynger, men er godt klar over at pladens er trang. 

 Et stort ønske er salg af myslibar, juice, vand og frugt  - som skal 

administreres af 7. årgang. 

 

Derudover påtaler elevrådet gentagne gange, at deres toilet forhold gerne må 

forbedres, da der ofte mangler sæbe. Derudover har elevrådet to ønsker: 

 Affaldsspande på toiletterne 

 Engangspapir på toiletterne til at tørre hænd er med. 

 

Medarbejderrepræsentant 

Skole: Birgitte fortæller en god historie om at personale generelt er blevet 

mere fokuseret på at have noget fællesskab. Noget personale har talt om, at 

bordene kunne sættes på en anden vis.  

SFO: 



Halloween festen var en stor succes. Evalueringen af arrangementet var at 

det er vigtigt at prioritere mere personale.  

Det er besluttet at bestræbe sig på at der etableres en eller anden form for 

koloni. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder på koloni tankegangen. 

Der er forslag om at der kunne ønskes hjælp via forældre der gerne ville 

deltage.  

Der har været i snit 25 børn i løbet af dagen i efterårsferien.  

 

c) Skoleledelsen 

Der var lagt meget arbejde i forberedelserne. Men der kom ikke rigtigt 

nogen til Åbent hus arrangementet. Christine ønsker det evalueret i 

skoleledergruppen, og ønsker at skolen selv får lov til at reklamere og 

fortælle hvad det er vi står for. Der ønskes at det åbne hus kan lægges på 

dage skolen selv syntes der giver mening.  

Der blev drøftet hvor vidt det var hensigtsmæssigt at skolerne havde åbent 

hus samme dag.  

Fredag 30. november er alle forældre og bedsteforældre meget velkommen 

til at hygge og være hjælpende hænder i forhold til klippe klister dag.  

 

 

 

5. Udarbejde skrivelse vedr. sikker skolevej Teilmanns Alle v/Peter 

Grundet fejlinformation er Peter ikke til stede. Der har været vejmøde møde på Kommunen 

Dahlsvej. Udover skolen var der to projektmedarbejder og en chef. 

Punktet på Theilmanns Alle kaldes et støttepunkt. Der var ønske om at alt trafik skal føres 

gennem Jens Baggesensgade – bestyrelsen argumenterede med at der var i forvejen meget 

befærdet. Chefen oplyste, at sagen skal drøftes politisk og han vil gerne være tovholder for at 

bringe det på politisk niveau. Mødet endte med en god løsning.  

En forældre har henvendt sig grundet trafiksikkerheden. Denne forældre arbejder med Movia 

og har skrevet til kommunen om hvordan trafik sikkerheden opleves som bus chauffør.  

Der er netop sat trafiktælling på Jens Baggesensgade.  

 

6. Budgetønsker fra elevrådet 

Se ovennævnte. 

 

7. Drøftelse af forældrehenvendelse vedr. lejrskole i udlandet 

En 6. klasse vil gerne til udlandet på lejrskole og har i den forbindelse kontaktet 

skolebestyrelsen. Stemningen i bestyrelsen er, at der ikke skal børn til udlandet, men at 

lejrskoler afvikles i Danmark. Det skal italesættes at lejrskoler er en læringstur og en del af 

læringen er også at opleve fællesskabet.  

Rep. Fra elevrådet fortalte om de meget positive oplevelser som den årgang havde oplevet og 

fortalte om hvordan det positivt påvirkede en nylig sammenlagt klasse.  

Det aftales at Christine og Lotte fælles udarbejder en skrivelse tilbage til forældrene. 

 

 

8. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 

Louise Abel 

 

 

9. Evt. 

Ønske om at mellemtrins eleverne kan få lov til at være inde i løbet af dagen i dag.  

Rep. Elevrådet foreslår, at der kan byttes så når udskolingen er på biblioteket, så er 

mellemtrinnet i hallen. 

Christine vil bringe emnet tilbage til ledelsesteamet. 

 

 



 

10. Lukket punkt. 

Drøftet. 

 

 

Pkt. kommende møder:  

 

 Brug af energidrik i skole og SFO tid 

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens kost politik – gennemgang 

 Nyskabelse af første skoledag – drøftelse på januar mødet 

 


