
 

                  
      

 
 

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 

 
 

 

Indhold                                                                   Til referat 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 06.05.14   

Referatet godkendes 

Pkt.2 

Bestyrelsesvalget 

 

Bestyrelsen vælger repræsentanter for 
henholdsvis 2 og 4 år. Katrine, Jette 

vælger at deltage i 2 år, resten af 
bestyrelsen sidder i 4 år. Vi holder møder 

den første tirsdag i måneden, fra 17.30 

med spisning fra 17.00 
 

Pkt. 3 

Dimission  

Bestyrelsen mødes kl. 18.00 og Jens 

kontakter 6 elever fra 8. klasse. Pernille, 

Winnie og Lisbeth hjælper med det 
praktiske. Lisbeth aftaler indkøb med 

Stine.  
 

Pkt. 4 

SH- samtaler i udskolingen 

Godkendes 

Pkt.5 
a. Principper for skolens 

samarbejde med 
lokalsamfundets forenings- og 

kulturliv samt ungdomsskoler 
og musikskoler 

b. Elevernes adgang til i 
begrænset omfang at opfylde 

undervisningspligt ved 

deltagelse i undervisning i 
musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i en 
idrætsforening. 

Principperne godkendes, Jens laver mindre 
sproglige tilretninger. Emnet i forhold til 

særligt talent i musik, drøftes igen. 
Punktet omkring undervisningspligt uden 

for skolen drøftes igen på et 
bestyrelsesmøde i oktober/november, da 

vi her har en fornemmelse af hvor mange 
der benytter sig af tilbuddet. 

 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 10. juni 2014 

kl. 17.30 – 18.45  på skolens kontor 



Pkt. 6 

 
Aftaler om tid til 

konfirmationsforberedelse med 
områdets præster 

 

 JK orienterede og en mulig løsningsmodel. 

Bestyrelsen var positiv ifht. det skitserede 

Pkt.8 

Skolestart og klassedannelse på 
kommende 0. Årg. 

Skolestart og klassedannelse på 0 årgang 

Grundet særlige omstændigheder laver vi 
om på klassedannelsesforløbet i 0. Klasse, 

vi starter ud med fire basisgrupper som i 
slutningen af april bliver til 3. 1 klasser. 

Retningslinjerne for udskudt 
klassedannelse justeres og lægges ud på 

skolens hjemmeside af Berthe. 

Pkt. 9 

Meddelelser: 
- Skemaplanlægning 

- Kommende 9.årg 
- Nye medarbejdere m.m. 

 

Søren og Lene fortæller om status på den 

afdelingsopdelte skole, der er stadig en 
god energi og positiv stemning trods 

mange usikkerheder. 
 

Vi håber på at kunne sende skemaer med 
Info i slutningen af næste uge. Forslag om 

at det vil være rigtig godt at eleverne får 
gennemgået deres nye skema hvis vi kan 

nå det inden sommerferien. 

 
Der har været klassesammenlægning på 

vores 8 årgang, eleverne har fået besked 
dags dato. 

 
Winnie fortæller om vores kvalitetssamtale 

hvor vi fik meget positivt feedback 
 

Rådmand Benjamin Simsek har været på 
besøg på skolen, det var et fint besøg, 

hvor vi talt længe om vores muligheder for 
fælles biblioteksdrift 

 
 

 

Pkt. 10 

Evt. 

 

 
 



 

 



 

 


