
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

Type: beslutning (bes) –  godkendelse (god) -orientering (ori) – debat (deb)  

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

  
 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

14/8 

Udsendt God 
 

5 
 

 
Alle 

Pkt.2 
Præsentation af elevrådet og 

elevrepræsentanter i 

bestyrelsen 

 ori 10 Elevråd 

Pkt. 2  
Udarbejdelse af høringssvar i 

forbindelse med forslag til 

samarbejde, ledelse og 
organisering af Børn og 

Unge  
 

Vi skal forholde os til : 
-Det overordnede forslag 

og principperne bag 

dette.  
- Den konkrete 

udmøntning af forslaget i 
forhold til os, det vil sige 

sammensætningen af 
lokaldistrikt (skoler og 

dagtilbud), Fritidscenter 
(FU) samt organiseringen 

af Børn og Unges 
fællesfunktioner 

(forvaltning)  
- evt. andre forslag til 

besparelser vi vil lade 
tilgå byrådet 

  

 Ori   90     Alle 

Pause 

 

(evt. kig i festsal)  10   Alle 

 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 14. august 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 
Overgangen fra dagtilbud 

til skole og samarbejdet 
om ex. deltagelse i koloni 

 

Drøftelse af dilemmaer 
og hvordan vi som 

bestyrelse kommer 
videre med drøftelsen – 

med hvem og hvilken 
holdning har vi? 

Ori 20   alle 

Pkt. 5  
Konkrete sager 

 

-nyansættelser i 
barselsvikariater 

-Lokaleudlån dilemma 
-JK udlån til Malling 

-Rådmandsbesøg 

Ori 10   alle 
 

Pkt. 6.  

Evt.  

 

 

 5 alle 

 

 
ÅRSHJUL & 

Emner til senere dagsorden  

 

 

 

8. januar 2019 

Lektionsfordeling 19-20 
Konfirmationsforberedelse og minikonfirmand 

  

5. februar 2019 
Regnskabsafslutning  

 

  

12. marts 2019 

Budget 2019 
 

  

9. april 2019 

Valgfag – godkendelse 
Sidste skoledag/dimission 

6 årg. status 
 

  

14. maj 2019 
1. Skoledag aftaler 

Mødedatoer for kommende skoleår 
 

  

11.juni 2019 
Infohæfte  

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 
 

 
 

 

 
 

  



august  2019 
Årshjul 

Opstart status 
Soc. arrangement 

Principper og retningslinjer 

  

september 2019 

Kys og kør- kampagne  

Elevrådet – præsentation 
Høringssvar budget 2020 

 

  

9. oktober  2018 

Lektionsfordeling 18-19 
Mobilpolitik - oplæg fra udvalg 

7.kl. klassedannelse – opfølgning forældremøde 
Forventet regnskab 

Trafik politik/ kys og kør 

  

13. november 2018 

Samarbejdsaftale med SFO –forældreråd 
Status på SFO - tema 

Rådmandsmøde 
Løb for en sag 

Mobilpolitik vedtagelse 

Praksisfaglighed og uddannelseparathed 

  

11. december 2018 

Juleafslutning 
Evaluering af ½ år – herunder referat 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 


