
 
 

                
      

 

Deltagere: Lene, Kim, Lea, Glennie, Nicolai, Mille, Berthe (ref) 
Afbud fra Winnie, Ane, Nadja og Katrine 

Mødeleder: Lea 

  
 

Indhold Noter 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

12. marts  

Referat godkendt 
 

Pkt.2 

Nyt fra elevrådet 

Det seneste elevrådsmøde forløb fint og rådet fik at 

vide, at både Nikolai og Mille ikke fortsætter som 
repræsentanter i skolebestyrelsen fra næste 

skoleår. Eleverne i rådet opfordres derfor til at 
overveje, om de ønsker at opstille til næste år.  

Nicolai fremhæver vigtigheden af, at der ikke tales 
alt for kompliceret til bestyrelsesmøderne, når de 

nye elevrepræsentanterne starter op. Mille vil gerne 
understøtte den nye formand, når han/hun er 

blevet valgt. 
Der har været kommentarer til maden i kantinen og 

at maden er for dyr i forhold til mætningsgrad. 
Nogle elever har i den forbindelse ytret ønske om 

mulighed for igen at kunne gå i Rema. Forslag: at 

eleverne får mulighed for at kunne forudbestille 
mad i kantinen. 

Endelig: toiletpapiret løber hurtigt tør på toiletterne 
og der er altid varmt i pigernes omklædningsrum. 

Pkt. 3  
 

Første skoledag for skolestartere: torsdag d. 8. 
august kl. 10. 

Vi arbejder ud fra samme koncept som sidste år 
med 4 baser (skolebest./SFO-forældreråd, 

Satellitten, PLC, Aula) rundt på skolen for de nye 
forældre. Lea og Berthe kigger på velkomstfolder. 

Berthe kontakter de, der bemander baserne. 
 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde  

tirsdag d. 11. juni 2019 



Pkt. 4 Dimission onsdag d. 26. juni kl. 19 til 21. Lene 
holder Jens’ tale. Aftenen forløber som vanligt med 

overrækkelse af afgangsbeviser, frugt og et lille glas 
”boblevand”.  

Der mangler hjælpere fra skolebestyrelsen til det 
praktiske (skære frugt m.v.) fra kl. 18.  

Nogle 8.klasse elever har meldt sig allerede. 

Pkt. 5 Valgfag i skoleåret 19-20 

Der kan i år vælges valgfag både fra skolens udbud 
og fra ungdomsskolens varierede program. Fra 

næste år er vores egne valgfag for 7., 8., og 9. 
Herudover bliver håndværk og design udbudt som 

et obligatorisk fag. 
 

  PAUSE 

Pkt. 6  Mobilpolitik 
• Forskningsrapport: 

http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/bo
ok/293 

Der skal prioriteres tid på skolebestyrelsesmødet d. 
10. september til at drøfte emnet igen. Beslutning 

om retningslinjer skal træffes på baggrund af 
ovennævnte forskningsrapport og til mødet deltager 

udskolingslærere. Retningslinjerne skal på plads, så 
de kan effektueres efter efterårsferien.  

Den foreløbige beslutning bliver, at 
udskolingseleverne skal aflevere deres mobiler om 

morgenen, de udleveres i det store frikvarter og i 

timer, hvor de skal bruges i undervisningen. Efter 
det store frikvarter afleverer eleverne mobilen igen. 

Der sendes en mail ud til alle 
skolebestyrelsesmedlemmer vedr. ovenstående, så 

der er enighed om fremgangsmåden. 
Efter efterårsferien rulles den endelige beslutning 

ud. 

Pkt. 7 Evaluering af skolebestyrelsens møder samt 

mødedatoer i kommende skoleår: 
Vi har fortsat møder d. anden tirsdag i måneden – 

dog fremrykkes mødet i februar til tirsdag d. 4. pga 
vinterferien. 

Der er etableret en fin mødestruktur, som vi 
fortsætter. Godt, at mødelederfunktionen går på 

tur. 

Pkt. 8 
Konkrete sager: 

 
 

Winnie Rosengaard Poulsen er ansat som lærer til 
mellemtrinnet (matematik samt natur og 

teknologi) 

http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/293
http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/293


Pkt. 9 

Evt. 

Punkter til augustmødet 

Kim foreslår, at vi gennemgår samtlige af skolens 
principper i løbet af kommende skoleår.  

 
 
 


