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Skolebestyrelsesmøde Ordinært møde Kl.19.00 – 21.00 

Forældrerepræsentanter 
 
 
 
 

Henrik Højer (Marie 0.A) HH 
Line Vonsek (Albert 0.A) LV                      Afbud 
Bo Elrum Hansen (Kamilla 7.F) BH            Afbud 
Juma Kruse (Evelyn 6.C, Patrick 7.C) JK    Afbud 
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 1.B) JV   Afbud 
Anita D Johansen ( Nina 5.B) AJ                 Afbud 
Mette Damsø (Sune 6.C) MD 

Medarbejder repræsentanter 
 
Elevrepræsentant 

Morten Knudsen MOK 
Lisbeth Mathiasen LIME                             Afbud 
Pernille Nguyen 5.b PN 

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 
Lars Hansen LAHA 

 
 

 Dagsorden Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af orientering fra elevrådet 

2 Godkendelse af referat  
 

Godkendt, referatet skal ud hurtigt efter mødet, så der kan 
handles på beslutningerne fra mødet  
 

3 Konstituering 
 

Formand: MD 
Næstformand: HH 

4 Nyhedsbrevet fra 
skolebestyrelsen 

Nyhedsbrevet fra skolebestyrelsen er snart klar til udsendelse. 
JV laver det sidste færdig, så det kan udsendes. 

 5 Årshjul Der er et ønske om at have flere konkrete tiltag som ikke kun 
handler om orienterings punkter og orienteringsstof, men også 
konkrete handle tiltag. F.eks med udgangspunkt i materialet 
fra EVA 

6 Beslutning om indhold af 
kommende møder 

Formandsskabet laver en plan for de kommende møder med 
temadrøftelser 

7 Mødeplan for foråret 9. april, 6. maj, 12. juni 

8 Orientering fra ledelsen Vi forsøger at åbne skolen mere i forhold til lokalområdet, 
f.eks vores bibliotek, gymnastiksale og lokaler til 
storbørnsgrupperne i børnehaverne. 
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 Dagsorden Referat 

Vi afventer resultatet af sprogtesten. 

Vi er blevet spurgt om vi er interesseret i 1 eller 2 nye 
specialklasser for unge børn der har kommunikative 
problemstillinger. 

Lejrskole til Berlin og København 

Åbent hus eftermiddag for skolen. Skolebestyrelsen laver 
kaffe/samtalebod. 

Folkeskolereformen 2014 er et stort tema som kommer til 
være gennemgående det kommende år. 

9.     Orientering fra elevrådet Pernille fortalte om valgproceduren til elevrådet og om 
hvordan det var at skrive skolebladet 

Hun fortalte også om hvad der i øvrigt arbejdes i elevrådet, 
herunder en trinfest i foråret, orden i grupperum og at der er 
nogen, der tegner på bordene, ødelægger skabsdøre og 
tyverier. Glade for at de kan bruge gymnastiksalene i 
frikvartererne.  Projektet venner er gået i stå 

10  Besøg af folketingsmedlem Udsat 

11  Krav til forældre Tema drøftelse på mødet inden sommerferien 
Afdækning af hvad punktet kunne indeholde 

12 Næste møde Først aftalt d. 9. april, men var alligevel ikke mulig, derfor 
næste møde d. 11. april kl. 19.00 
 

13 Evt. 
 

 

 


