
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 4. april kl. 18.00 – 20.00 
 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 
Henriette og Helle  

 
Fraværende: Louise A, Julius 

 
Fraværende med afbud: Lasse, Louise D, Christian 

  
Ordstyrer: Lotte 
 

Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt uden kommentarer 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden 

Lotte har ingen punkter denne gang. 
 

b) Elevrådet  
Vi har været rundt i klasserne, og dele kage ud til dem, som 

havde de flotteste og mest rene klasselokaler. 3.B og 5.A vandt 
kagemanden denne gang. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
Vi glæder os til Markedsdagen. Det er dejligt at se både elever og 

personale gøre en kæmpe indsats. Vi har fået en del donationer, 
så der er stor opbakning. 
 

d) Ledelsen 
Vi bakker op om Markedsdagen, og kan se at alle yder en stor 

indsats. 
 
Vi har lavet en psykisk APV. Vi dykker længere ned i svarene. Vi 

vælger fokuspunkter ud. 
 

Mini MUS-samtalerne er i gang lige nu. Vi har skudt fagfordelingen 
i gang, så alle bliver hørt. 
 

Vi har fået nogle rigtige gode læseresultater på både 1. og 2. 
årgang, hvor der har været en ekstra læseindsats. 

 
Vi arbejder med en plan for skolefesten og glæder os til en dag, 
hvor skolen kan blive samlet igen. 

 
Vi arbejder lige nu med timeplanen og kigger på de forskellige 

muligheder. 
 
Vi har været på Sorø Gymnastik Efterskole med 8. årgang. Det 

var en kæmpe succes. 



 
9. årgang skal på tur til København fredag den 8. april. 

 
Vi er gået i gang med MOT i udskolingen. Eleverne har taget rigtig 
godt imod det og glæder sig til det videre forløb. 

 
 

4. Ukraine status 
Vi forventer, at der kommer nogle elever til vores distrikt, som skal ind i 
klasserne. 

Storebæltshallen har været nævnt, som muligt sted til modtagelse af familierne.  
 

5. Regnskab fra 2021 
Sidste år havde vi et lille overskud. 
Vi har fået lidt midler fra 3 forskellige puljer bl.a. midler til trivsel og bevægelse. 

Vi har også sparet lidt på vikarkontoen. 
 

6. Budgetproces – vedhæftet 
Der bliver sendt nyhedsbreve ud til skolerne. Helle sender dem videre til både 
MED-udvalget og bestyrelsesmedlemmerne, så de har mulighed for at orientere 

sig i processen. 
 

Lige nu har forvaltningen et konsulentfirma til at kigge ind i muligheden for 
besparelser. Der kommer et oplæg den 20. april og den 26. april skal vi lave et 
høringssvar. 

 
Vi planlægger at afholde et bestyrelsesmøde fredag den 22. april, hvor vi kan 

lave et høringssvar til udkastet til budgettet. 
 

7. Retningslinje for mobiltelefoner og andre elektroniske enheder – vedhæftet 
Vi har haft situationer, hvor nogle elever har overtrådt personalets grænser. I 
den forbindelse har vi udarbejdet en procedure, så alle ved hvordan der skal 

handles i den givne situation. 
 

Vi retter overskriften, så den bliver en procedure ved fysiske/psykiske/verbale 
og digitale overgreb fra eleverne. 

  

8. Skolefest – 19. maj 
Bestyrelsen vil gerne have en bod med kaffe igen. Lotte laver en vagtplan til 

bemanding af boden. 
 
9. Valg af ordstyrer til næste møde 

Jesper bliver ordstyrer til næste bestyrelsesmøde, som bliver torsdag den 5. 
maj kl. 17.30-20.00 

 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde bliver fredag den 22. april kl. 14.00-
16.00 

 
10. Eventuelt 

 

Pkt. kommende møder:  
• Forretningsorden 

• Madvognen 
• Anti mobbestrategi (det skal der kigges på i personalet) 

• Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
• Den åbne skole 


