
 
 

                
      

Ingen afbud til mødet 
 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

13/6-17 
 

Referat godkendt. 

Pkt. 2  
Velkommen til Lea og Nadja 

 

Præsentation af skolebestyrelsens 
medlemmer. 

Pkt. 3 

Valg af næstformand 

Nadja Jonassen blev valgt som næstformand 

ved fredsvalg 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 15. august 2017 

kl. 17.30 – 18.15 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 
Status ifbm. skolestart 

-undervisningsdel 
-SFO 

Jens og Berthe orienterede om status ifbm. 
skolestart:  

 Læringsplatformen Min Uddannelse er 
i fokus. Læringsplatformen bliver 

introduceret på de kommende 
forældremøder.  

 Nyt ventilationsanlæg er i færd med at 
blive installeret, på 10er gangen giver 

forhåbentligt en væsentlig forbedring 

ifht. komfort og indeklima.  
 Henover sommeren har der været 

meget roligt på skolen og vi har ikke 
været udsat for hærværk eller lign. 

 I uge 32 var SFO (2.-3. klasse) i 
Dyngby, således at 0.- klasserne 

havde SFO for sig selv. Det gik rigtig 
godt og vi fortsætter konceptet 

 I forlængelse af drøftelsen i 
bestyrelsen inder ferien, bliver der på 

mellemtrin og i udskolingen, gjort 
forsøg med at mobiltelefoner ikke er til 

stede i undervisningen. På 
mellemtrinnet gøres også forsøg med 

en mobilfri pause. Vi evaluerer og 

drøfter med eleverne om, hvad de 
oplever og tager efterfølgende 

drøftelse i bestyrelsen 
 Vi afprøver alternative skolemøbler, 

inden vi tager en beslutning om 
møbler på mellemtrinnet 

 Vi har igen i år en vandreårgang – 9. 
årgang. Det har tidligere fungeret 

godt. 
 Lene og Jens deltager i forældremødet 

på 6. årgang og starter mødet med at 
informere om ny klassedannelse ved 

overgangen til udskolingen. 

Pkt. 5 
Årshjul 

 Vi prøver at lave mødelederfunktionen 
gå på skift 

 Vi prøver at lave mere fyldestgørende 
bestyrelsesreferater. Vi skal have lavet 

retningslinjer for, hvad referaterne 
skal indeholde da de primært er 

beslutningsreferater til bestyrelsen 
men som opslag på intra bliver 

ekstern kommunikation. Derfor skal 
baggrund for drøftelser og 

beslutninger forsøges tydeliggjort.  

 Opfølgning af processen med ny 
klassedannelser ved overgangen til 

udskolingen skal på årshjulet 



PKt. 6 
Evt.  

 

 


