
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Katrine 

  

 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

9. oktober + aftale om 

kommende mødeleder 

Referat udsendt God 
 

5 
 

 
Alle 

Pkt.2 
Nyt fra elevrådet 

 Ori 10 Elevråd 

Pkt. 3  
Tema: SFO 

 
- SFOs opgave med 

den understøttende 
undervisning i 

indskolingen. 

- Samarbejdet ml. 
lærere og pædagoger 

i indskolingen. 
- Samarbejdsaftale og 

samarbejdet med 
SFOs forældreråd. 

(bilag) 

Orientering om og 
bestyrelsens drøftelse af 

SFO. Helle S. Madsen 
(SFO-pæd.) og Berthe vil 

dele deres erfaringer og 
bidrage til at kvalificere 

drøftelsen, og svare på 

spørgsmål. 
Glennie vil som 

bestyrelsens 
kontaktperson sige lidt 

om arbejdet i SFO- 
forældrerådet og hvad de 

er optaget af – og 
ligeledes svar på spm. 

 Ori/deb/ 
God 

  50     
BEO/Helle 

Pkt. 4 
Tidligere elevers mulighed 

for deltagelse i sidste 
skoledag for 

afgangselever. 
”Karameldag” ex. tidligere 

elever der går på 
efterskole i 9.kl.  

 

 
Drøftelse af 

bestyrelsens holdning 
til dilemmaet i 

forlængelse af konkret 
forældre henvendelse 

Deb/bes 10   Kim 
 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 13. 

november 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



 
Pause 

 

  10   

Pkt. 5 

Retningslinjer for brug af 
§ 16.b på skolerne i 

Aarhus 
 

B og U har i 

forlængelse af afslag på 
dispensation fra § 16.b 

udarbejdet et sæt nye 
retningslinjer til 

skolerne. Drøftelse af 
hvordan det stille os 

ifht. fremtidig brug af § 
16.b? og hvilke 

muligheder/konsekvens
er vi ser? 

(§ 16.B er den § der 
giver mulighed for 

afkortelse af 

skoledagen mod 
etablering af tovoksen 

ordning) 

Ori/deb/

bes 

30   JK 

 

Pkt. 6.  
Udarbejdelse af principper 

ifht. basistilsyn   

Orientering basistilsyn 
og udarbejdelse af 

tilhørende principper 

 

Ori/deb 10  JK 

Pkt. 7 
Sponsorering af 

Trafikveste (til bus). 

Er et opslag på intra 
med nævnelse af 

sponsor en modydelse 

ifht. vores principper på 
området? 
 
 Sponsor- og reklametilbud vurderes udfra, 
om de kommer skolens elever til gode.  

Formålet med principper og retningsliner 

vedr. sponsorstøtte og reklametilbud er at 

sikre at:  

1. Tilbuddet har relevans for skolen, klassen 

og undervisningen  
2. Eleverne ikke medvirker i nogen 

kommerciel sammenhæng  

3. Der ydes ingen modydelser fra 
skolens/klassens side  

5. Henvendelser vurderes i forhold til om de 

harmonerer med skolens sundhedsprincipper 
og værdi-grundlag. 

Deb/bes 10  JK 



Pkt. 8 
Konkrete sager: 

-Situationen i B og U 
(direktør, adm. 

fællesskaber, område 
inddeling, AULA, stærkere 

fællesskaber, LUP, 
dagtilbud, Min Uddannelse 

m.m.) 
-Info møde nye 0. klasser 

-Affaldssortering 
-Malling Skole og JK 

-Mobilfri udskoling – 

prøveperiode 
-Renovering – 

skolegård+gange 
 

 Ori 10  JK 

Pkt 9 
Evt. 

 
  

 5   

 

 
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 
 

  

oktober 2019 
7.kl. klassedannelse – opfølgning forældremøde 

Forventet regnskab 

 

  

november 2019 

Samarbejdsaftale med SFO –forældreråd 
Status på SFO - tema 

 

  

11. december 2018 

 
Lektionsfordeling 18-19 

Juleafslutning 
Evaluering af ½ år – herunder referat 

Mobilpolitik - oplæg fra udvalg – vedtagelse 
Rådmandsmøde 

Løb for en sag 
Praksisfaglighed og uddannelsesparathed 

Trafik politik/ kys og kør 

Alkohol forebyggelse  
Forældrebank 

 
 

 

  

 
 


