
 
 

                
      

 
 

Type: til beslutning – til godkendelse - til orientering – til debat  

Tid: er vejledende  
 
Afbud: Katrine, Lene 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

9/5-17 
 

Referatet godkendt 

Pkt. 2  
Elevrådet 

 

Elevrådet 
Martin og Cassandra orienterede om elevrådet. 

Der holdes afslutning for hele elevrådet. Der er 
aftaler med Jens om nye møder og samme 

møderække som i år. 
Jens og Cassandra indkalder til elevrådsvalg i det 

nye skoleår 
 

Pkt. 3 
Status efter suppleringsvalg 

Var 4 kandidater opstillet. 
Det blev ved fredsvalg aftalt at nye medlemmer af 

bestyrelsen er: 
Nadja Jonassen og Lea Grove 

Glennie T. Sørensen og Signe S. Matthiesen er valgt 
som suppleanter 

Pkt. 4 

Udkast til mødeplan 

Mødeplanen godkendt – der afholdes også august 

møde. JK og Winnie laver dagsorden i uge 32 

Pkt. 5 
Forældretilfredsheds 

undersøgelsen 17 

Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen  
Blev drøftet. Der er begrænsede udsving og vi 

placerer os stadig generelt fint og fastholder en 
pæn tilfredshed. Der blev drøftet forskellige 

fokusområder der kunne komme i spil ifht. 
kvalitetssamtalen med B og U. desuden bruges 

resultatet som baggrundsmateriale og 
datagrundlag for fremtidige indsatser. 

SFO-delen drøftes i SFO forældreråd  
 

Pkt. 6  

Pause 

 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 13. juni 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 7 

Ulykke og sorghåndtering. 
Anbefalinger der kan bringes 

i spil til revidering af 
sorgpolitik 

Oplæg v. Bente 

Deltaget i forløb ved skyggebørn – opfordrer til 
revidering af sorg politik og anbefalinger. 

Der kommer en række konkrete anbefalinger som 
skal indarbejdes i en ny politik. 

Bente og Søren mødes til opsamling af erfaringer – 
og lessons learned -der skal bruges i ny politik på 

området og en ny beredskabsplan.  

Pkt.8 

Næste skoleår - status 

Jens orienterede om status. 

Planlægning er på plads og sidste barselsvikariat 
forventes besat i uge 26 

Pkt. 9 
Evaluering af bestyrelsens 

møder 

Tilfredshed med mødernes afvikling og planlægning. 
Vi forsøger os med at lade ordstyrerfunktionen gå 

på omgang mellem bestyrelsens medlemmer 

Pkt. 10 

Konkrete sager 

Drøftelse om evt. videoovervågning på enkelte 

udearealer i skoleferien. Kunne være en mulighed 
der kunne bringes i anvendelse i ferieperioden– 

men ikke en fastordning. 

Pkt. 11 

Evt. 

 

 
 


