
 

                
      

Deltagere: 

Winnie, Katrine, Anne, Bente, Jette,  

Martin, Jens, Mette, Søren, Berthe (ref) 

 

Afbud fra Lisbeth, Mai og Kim 

 

 

Dagsordenpunkter:  

 

 

Pkt. 1 

Godkendelse af 

referat fra  

14/4-2015  

Referat godkendt. 

Pkt. 2 

Elevrådet 

 

Martin fortæller, at der er udarbejdet vedtægter for elevrådet. De fremlægges 

på næste møde. 

Der mangler en låge i fodboldbanen i mellemste skolegård. Jens bærer den 

videre og taler med Michael. 

Skolegårdenes belægning er i dårlig stand og det er måske værd at overveje, 

om elevrådet vil gøre et forsøg på at få forvaltningen i tale. 

 

 

Pkt.3 

0. årgang 2015-16 

Næste skoleår har vi 80 skolestartere og der skal træffes beslutning om 

strukturen for klassedannelsen. 

 

Der drøftes erfaringer fra tidligere skoleår 

Positivt, at det har været muligt at se børnene an i forskellige sammenhænge 

i en længere periode, har givet et god udgangspunkt for at kunne danne gode 

arbejdsfællesskaber 

Vigtigt, at der er en ensartet grundstruktur for 0. klasse. 

Den udskudte klassedannelse med 4 farvegrupper bliver strukturen for næste 

skoleår. Der endelige klassedannelse sker tidligt i foråret. 

 

Pkt. 4 

1. skoledag 10/8-15 

 

”Stjerneløbet” for nye forældre på 1. skoledag bibeholdes til skolestart Winnie 

og Lisbeth deltager fra bestyrelsen . 

Pkt. 5  

Godkendelse af 

principper for 

understøttende 

undervisning  

Principperne for understøttende undervisning godkendt.  

 

Pkt. 6 

Skolens 50 års 

Jubilæum 

 

 

Lørdag d. 5. september fra kl. 10 til 14 fejres skolens jubilæum til et åbent 

hus arrangement. På dagen er der forskellige aktiviteter og udstillinger. 

 

Referat fra  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 5.maj 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt.8 

Principper for 

holddeling 

Udkastet godkendes med enkelte rettelser, tilrettes og kommer på som punkt 

til næste møde. 

Pkt. 9 

Aftale ifht. 

Konfirmations-

forberedelse 

Jens gør rede for processen indtil nu. Forventningen er, at der snarest bliver 

en pragmatisk løsning, så konfirmationsforberedelsen kan lægges fornuftigt 

ind i 7. klassernes skema under hensyntagen til både 

konfirmationsforberedelse og skole. Det ligger fast, at det skal ske indenfor 

almindelig skoletid (8 - 16) 

Pkt. 10 

Opfølgning på reform 

arbejdet ifht. skolens 

forældre. 

Skolen beskriver erfaringer og status i arbejdet med skolereformen og 

orienterer forældrene (tema-nyhedsbrev: Jens, Mette, Berthe) 

Pkt. 11 

Brug af digitale tavler 

Udsættes til næste møde  

Pkt. 12 

Konkrete sager 

 

Dirt Build (der har været en henvendelse) men vi har ikke økonomi til at gøre 

noget ved skolegårdene pt. 

  

Pkt. 13 

Evt. 

 

 
 


