
 
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 3. december kl. 17.00 – 18.30 
Efterfølgende julefrokost 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa, 
Marcus, Henriette og Helle  

 
Fraværende :  
 
Fraværende med afbud: Louise D, Birgitte 
  
Ordstyrer: Jesper 
Referent:  Henriette 
______________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer. 
Vi skal være opmærksomme på, at elevrepræsentanterne får dagsordenen. 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
Vi har holdt mødet med klasserødderne. Der er sendt referat ud til 
forældrene. Det kommer også til at ligge på personaleintra. 
 
Punktet vedr. kostpolitik kommer med igen til januar. 
 
Lotte har fået en henvendelse fra en forældre vedr. grimt sprog, specielt på 
en bestemt årgang. Ledelsen taler med lærerne på årgangen og måske vi skal 
tænke på et samarbejde med KUK om sprog generelt. 
 

b) Elevrådet 
Vi har været til to møder siden sidst. Vi har bl.a. talt om ”Grønt Flag” og 
affaldssortering på skolerne. 
 
Der har været en repræsentant fra Danske Skoleelever med til et af møderne, 
som kan hjælpe de valgte elevrødder efter behov. 
 
Enkelte skoler har drøftet, at der ikke skal/kan være anderledes skoledage 
mere – bl.a. motionsdagen. Vi har en del anderledes dage hos os, som vi 
gerne vil holde fast i. Gerne flere i udskolingen. 
 
Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen bliver delt ud til alle.  
 
Vi er glade for, at vi er en del af bestyrelsen på lige fod med alle andre 
medlemmer. 
 
 
Talentforløbet har været godt og med en god afslutning i Slagelse. 
 
 
 
 



 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi har haft juleklippedag. Det var en rigtig god dag med mange glade 
mennesker på skolen. 
 
Vi er i gang med APV – vi håber alle vil svare, så vi kan bruge resultatet 
bedst muligt. 
 
SFO´en har sendt et december brev ud til forældrene. 
Vi har Lucia-optog den 13. december. 
 
HOPLA begynder til foråret igen. HUSK at informere forældrene om 
afslutningen af forløbet, så alle børn kan deltage. 
 
 

d) Ledelsen 
Vi håber at de sidste får udfyldt APV´en. 
 
Vi er blevet færdige med de frivillige nationale test. Vi arbejder på en 
strategi, som skal bruges, når vi skal tage de obligatoriske nationale test. 
 
Vi har planlagt sidste skoledag til den 29. maj. Denne dato skal ændres, da 
der ligger prøver den 27. maj.  
 
Hvordan er bestyrelsens holdning til en ARLA automat og hvad skal 
indholdet være? Bestyrelsen giver grønt lys til, at elevrådet kan arbejde 
videre med projektet. 
 
Talentforløbet har været en succes. Vi håber, at eleverne får mulighed for, at 
fortælle om det i klasserne. Kajsa og en anden elev fra forløbet skriver et 
opslag til forældrene. 
 
Vi har haft besøg af Føtex, som er lidt trætte af vores udskolingselever. De 
kommer i store grupper, ændrer på priserne mm. Føtex ønsker ikke vores 
elever i butikken resten af december. 
 
Juleafslutning den 20. december i kirken er planlagt. 
 
Som det ser ud lige nu, kommer vi ud af året med et lille overskud. 
 
2.A er med i et læseforskningsprojekt, der løber fra november til april. 
 

 
 

4. Arbejdspunkt med skolens principper – der arbejdes i de 3 grupper 
Grupperne begyndte arbejdet med principperne. Der bliver en opsamling 
på mødet mandag den 7. januar 2019 

 
 

5. Valg af ordstyrer til næste møde 
 
Louise L 
 
 
 
 



 
 

6. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt denne gang 
 
 

Pkt. kommende møder:  
 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Princip for skole/hjemsamarbejde  
 Udviklingspotentiale i SFO 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 
 Nationale tests 
 Kostpolitik 


