
 

                
      

 
 

Tilstede: Lisbeth Overgaard, Mette Bach, Jens Kristensen, Stine Schneider, Søren 

Hansen, Katrine Bak, Tim Pabst, Kim Malchau, Lene Koch Borchmann, Winnie 
Vangsted 

Fraværende: Lisbeth S. Andersen, Lea, Berthe Ørndrup, Jette Christiansen 

 

 

Indhold Noter Type* Tid* Ansvarlig 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

12/8-14 

Godkendt  
God 

 
10 

 
Alle 

Pkt.2 

Forventet regnskab 2014 

Stine orienterede om skolens 

økonomi. Den ser sund ud. 

Nyindkøb af bl.a. computere 

og skabe. Derudover udgift til 

nye sæder i bussen og 

diverse. 

SFO: Det ser fint ud med et 

lille overskud. 

Ori  25 ST 

Pkt. 3 

Principper for SH-
samarbejdet 

Godkendt med ganske få 

rettelser. JK lægger 

principperne på intra. 

    Bes  10 

 
 

 
 

Jette/Kim 

/LA 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. september 2014 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 4 

Trafiksituationen ved. 
skolen om morgenen . 

Kys og kør 

Trafiksituationen om 

morgenen er temmelig 

kaotisk omkring 0. 

klasserne. Der parkeres 

uden for lokalerne, hvor der 

er parkeringsforbud, men 

ikke standsningsforbud. Der 

opstår jævnligt farlige 

trafiksituationer. Ved 

parkeringspladserne er der 

en oplevelse af, at det 

fungerer noget bedre. 

Politiet og kommunen 

kontaktes endnu engang for 

at undersøge muligheder for 

at afhjælpe problemet. 

Skolen undersøger 

muligheden og behovet for 

at etablere en ”gå-bus-

ordning” eller noget lign. 

Desuden iværksættes en 

Kys og Kør-kampagne 

målrettet 0- klasses 

forældrene. Winnie fortæller 

på det kommende 

forældremøde i 0. klasserne 

om problemet. JK 

undersøger. 

Deb/bes 10        Alle 

Pkt.5 
Skolebestyrelsens deltagelse 

i ”skolebestyrelsernes dag” i 
NRGI-arena 7/10-14 

Vi har ordinært sb-møde 

samme aften. Afhængig af 

dagsorden, deltager Katrine 

og orienterer resten på det 

efterfølgende møde. 

Deb/bes 10          
      Alle 

Pkt. 6 
Skoleåret 14-15 

Ifht. skoledage 

Vi går på juleferie fredag den 

19/12 (sidste skoledag) mod 

at have en skoledag 

grundlovsdag til kl. 12 og en 

skolefest i marts den 19/3. 

SFO holder åbent som 

sædvanligt den 22/12. 

   Bes 10     Alle 

Pkt.7 
Pause 

  10   

Pkt. 8 
Den første tid efter reformen 

Der er rigtig meget nyt i 

forbindelse med reform og ny  

arbejdstidsaftale, som vi skal 

forholde os til. Vi følger det 

hele tæt og justere hele tiden, 

for at få det til at fungere 

bedst muligt. Fokus på, hvad 

der er et vilkår, og hvad der 

skal ændres på kort og lang 

sigt. Generelt udtrykker elever 

og forældre tilfredshed med 

skolestarten. Personale 

oplever udfordringer af 

forskellig karakter. 

Deb 30   Alle 



Pkt. 9 

Ledelsessituationen på 
skolen  

Ledelsen med pæd.leder, 

adm. leder, SFO-leder, 

afdelingsleder for udskolingen 

og skoleleder gøres til 

permanent, dvs. at 

afdelingslederstillingen gøres 

til fast stillingen.  

 

Beder Skole mangler ledelse, 

bl.a. mangler de en 

administrativ leder. Stine er i 

den kommende tid på Beder 

hver tirsdag for at hjælpe dem 

i situationen 

Ori/deb/b

es 

10     JK 

Pkt. 10 
Arrangement i efteråret med 

mulighed for indspark til 
reform arbejdet + foredrag 

med Søren Schultz Hansen 
 

JK har skrevet til ham, men 

ikke fået svar. 
Deb/bes 10       JK 

Pkt. 11 
Meddelelser: 

-Ledelse – Lærerens dag… 
-Formand 

-medarbejdere 

Borgermøde den 2/10 kl. 17 

om samlingen af skole- og 

folkebibliotek. 

Lærerens Dag den 5/10 

markeres fredag den 3/10. 

Skolebestyrelsen giver 

stjerneskud.  

 10  

Pkt. 12 
Evt. 

Det er blevet nævnt, at 

lærerne giver udtryk for større 

udfordringer end det tidligere 

referat gav udtryk for. 

 5  

 
ÅRSHJUL & 

Emner til senere dagsorden  

 
 

 

Tirsdag d. 6. januar 2015 

 

  

Tirsdag d. 3. februar 2015 

Forventet regnskabs afslutning  
 

  

Tirsdag d. 3. marts 2015 
Afslutning regnskab 14 

Budget 15 
 

 

  

Tirsdag d. 14. april 2015 

Inspirationshæfte 

Valgfag - godkendelse 
 

 

  



Tirsdag d.5. maj – 2015 

Dimission 
1. Skoledag 

Forældretilfredshed SFO  
 

  

Tirsdag d. 2.juni – 2015 
Infohæfte  

 

 
  

 

  

August – 2015 

Mødekalender 
Årshjul 

Beretning 
Forretningsorden – forventningsafstemning – kompetencer i 

bestyrelsen 
Årets gang – november møde? 

 
 

  

september – 2015 
Forventet regnskab 

Kys og kør- kampagne  

 
 

  

 Tirsdag d. 7. oktober – 2014 
Brug af principper for elevers adgang til i begrænset omfang at opfylde 

undervisningspligt ved deltagelse i undervisning i musikskole eller ved 
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. 

Slogan Elevrådet – præsentation 
SFO i ny kontekst 

 

  

Tirsdag d. 4. november 2014 

Samarbejdsaftale SFO forældreråd 

  

Tirsdag d. 2 december 2014 

Julefrokost 
Evaluering af bestyrelsen møder  

 

 
 

 
 

  

 
 


