
 
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 1. april kl. 17.30 – 20.00 
 

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

 
Fraværende : Marcus 
 
Fraværende med afbud: Louise L, Louise A, Christian og Louise D 
  
Ordstyrer: Gitte 
Referent:  Henriette 
 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 
 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
Et lille nødråb fra Lotte. Ønsker meget gerne en tilbagemelding, når der 
bliver sendt f.eks. høringssvar ud. 
 

b) Elevrådet 
Der er ikke afholdt elevrådsmøde siden sidste bestyrelsesmøde, så der er 
ikke noget nyt. 
7 + 8. årgang skal til Næstved for at se DM i Skills. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
Vi har talentshow i SFO´en på fredag. 
 
Et opråb fra indskolingsteamet. De tænker de børn, som modtages fra 
daginstitutionerne bliver mindre og mindre parate til at begynde i skole. De 
vil opfordre bestyrelsen til at støtte op om demonstrationen, som er i 
Slagelse på lørdag 6. april 2019. 
 
 

d) Ledelsen 
Vi har fået en opsigelse i fredags. Lilian stopper på skolen den 1/5-19. 
Vi tænker ny struktur og nye muligheder for fremtiden. 
 
Helle tager til et sparringsmøde med Dorthe Christiansen i forvaltningen. 
 
Bettina vil være mere på kontoret. Vikar bliver sat på i SFO´en. 
 
Helle orienterede om vores forældremøder vedr. klassesammenlægninger. 
Vi har afholdt på alle 3 årgange. 
 
Ressourceudmeldingen for kommende skoleår er kommet.  
 
Der kommer en meget kort overflyttelsesproces for lærere. 



                     Vi er godt i gang med fagfordelingen. 
 

Vi har første brobygningsdag med de kommende 0. klasser den 11. april 2019. 
 

 
4. Orientering om toilet renovering 

Der er flere børn, der generelt synes at skoletoiletter er ulækre. Derfor vil der være mere 
fokus på det. Ballerup Kommune har vundet en pris for sjove toiletter. 
Tanken er, at der skal være piktogrammer på toiletterne, så de bliver flottere og sjovere. 
Samtidig vil der være oplysninger omkring hygiejne. 
Planen er, at vi skal have renoveret vores toiletter i maj-juni 2019. 
 

5. Gennemgang og godkendelse af princip for Skole-hjem-samarbejde 
Vi udsætter punktet til næste gang, da vi ikke kan besluttet noget.  
 

6. Gennemgang og arbejde med princip for Vikardækning  
Princip er udleveret, hvor der er lavet enkelte ændringer.  
Udsættes til næste møde, da vi ikke kan beslutte noget. 

 
7. Valg af ordstyrer til næste møde 

Lotte 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 6. maj 2019 kl. 17.30 

 
8. Eventuelt 

 
Pkt. kommende møder:  

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Udviklingspotentiale i SFO 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 
 Kostpolitik 


