
 

                
Deltagere: Winnie, Katrine, Jette, Kim, Anne, Bente (forældrerep.), Martin (elevråd), Søren, 

Mette (personalerep.) Stine, Jens, Berthe (ledelse) 

Afbud: Lisbeth, Jette, Mette 

 

 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  
3/3-2015  

 Referatet godkendt. 

Pkt. 2 
Elevrådet 

Der er ved at blive udarbejdet vedtægter for 
elevrådet, som sidenhen skal godkendes af 

elevrådet. Der skal i øvrigt i klasserne drøftes 
forslag til kommende skoleårs bevægelsesbånd, 

pauser o.a.  
- Det opleves stadigvæk, at mange af 

toiletterne ikke er rene. Forslag om en 
toiletkampagne igen. Måske anderledes 

kampagne end sidst.  

- Asfalten i skolegårdene er ikke ok. Det er 
kommunes ansvar, der er rettet henvendelse 

igen. 
- Ønske om nye mål 

Pkt.3 
Høringssvar vedr. 

effektiviseringer 

Jens orienterede om Børn og Unges 
effektiviseringsforslag. Skolebestyrelsen undrer sig 

over, at der i forslaget ikke er forslået en 
anderledes budgettildelingsmodel, hvor 

systemerne inden for 0-18 års området er 
ensrettet. Vi laver et høringssvar, som giver udtryk 

for det, samtidigt med at vi giver udtryk for, at det 
er godt med fokus på en tidlig forebyggende 

indsats. 

Pkt. 4 

Valgfag 15-16 
 

LK præsenterede udskolingens forslag til 

valgfagsrække for kommende skoleår. Den er 
godkendt. Valgfagene præsenteres for den 

kommende udskoling torsdag den 23/4. 
Tilmeldingen foregår på forældreintra frem til 1/5. 

Som en del af skolereformen er valgfagene nu 
gjort obligatoriske og af mindst et års varighed. 

Eleverne inddrages i evalueringen. Vi skal have 
drøftet om vi kan øge udbuddet af faglige fag 

indenfor valgfagsblokken  

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 14.april 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 5 
Dimission 

 

Onsdag den 24/6 er dimissionsaften i år. LK og 
SØ spørger, om der er elever fra 8. årgang, som 

vil hjælpe. Ganske få ændringer i arrangementet 
for at stramme det op. Skolebestyrelsen står for 

det praktiske ved arrangementet. 

 Pkt. 6  Pause 

Pkt.7 
Indskrivning til 15/16 

Der er lige nu indskrevet 80 elever til kommende 
skoleårs børnehaveklasser. Det bliver en årgang 

med 4 klasser, men der kan ske forskydning i 
elevtal i løbet af foråret. Endelig beslutning om 

struktur tages efter drøftelse på næste 
skolebestyrelsesmøde. 

Pkt. 8 
Lektionsfordeling  

Jens orienterede om skolens tanker for 
lektionsfordelingsplanen for kommende skoleår. 

Planen er godkendt. 

Pkt. 9 

Principper til udarbejdelse i 
foråret 

Forslaget til principper for understøttende 

undervisning blev drøftet. Der ønskes en 
præcisering af, hvem der kan og skal varetage den 

understøttende undervisning. Princippet vedtages 
næste gang. 

Pkt. 10 
Konkrete sager 

 

Orientering ved JK 
 

 

Pkt. 11 

Evt. 

Gåbusserne er kommet rigtig godt i gang. 

 

 
 


