
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 6. december kl. 17.00-20.00 på skolen 

 
 
 

Min Dagsorden  
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  

 Godkendelse af dagsorden  Dagsordenen blev godkendt 

 Meddelelser  Alle - Vi har indkøbt køleskabe til alle klasser i Mellemtrinnet 
og i Udskolingen. Køleskabene bliver monteret i 
klasserne. 

- Vi har oplevet at det bestilte mad bliver stjålet, så 
fremover skal det afhentes ved ledelseskontorene. 

- Vi har fået bevilliget flere midler til børn med dansk som 
andetsprog. Det medfører, at vi får mulighed for 
læreransættelse koblet op på elevtal.  

- Helle har deltaget i Landsmøde for forældrebestyrelser. 
Spændende dage, med mange positive oplevelser og 
input.  

- Vi har sendt et svar tilbage til AIF vedr. vores 
samarbejde og evt. ansættelse af medarbejder som skal 
varetage et job hvor skole og foreningsliv kobles mere 
sammen i daglig praksis.   

 

 Trafikpolitik MM Se bilag 
Her er et udkast, vi kan forholde os til. 
Vi gennemgik MM´s udkast, og kom med forslag til 
indholdet 
Forslagene bliver skrevet ind i skrivelsen, som 
videresendes til kommunen og lægges ind på vores 
hjemmeside.  

 

 Udveksling med Holland MM Først lidt om ugen. Herefter en drøftelse af hvordan 
skolebestyrelsen forholder sig til udveksling. 
 
Ugen:  
God og spændende uge, hvor mange grænser blev flyttet. 
 
Hvad er vi skal fremover? Vil vi anbefale på den almen 
lejrskole i Danmark, eller skal vi anbefale udvekslingen 
med f.eks Holland? 
Vi havde en lang og god snak om vores holdning til, hvad 
vi kan anbefale fremover. Konklusionen blev, at vi næste 
skoleår tilbyder vi en lejrskole uge for vores 8. Klasser.  
Der er åbenhed for, at vi kan tage diskussionen op igen i 
forhold til udvekslingen.  

  Kvalitetsrapport MM MM er igang med arbejdet med kvalitetsrapporten. 80% af 
børnene i Indskolingen svarer at de er glade for deres 
skole, 20% svarer ja lidt :-)  der er ingen børn som svarer, 
at de ikke er glade for skolen. 



 

 

 Evt. Alle - Vi havde en holdningsdebat om hvorvidt, det er en god 
ide at støtte ulandskalendere, hvor børnene medbringer 
penge på skolen som indsamles og formidles videre til 
ulandskalenderen.  
Vi har fremadrettet opmærksomhed på, hvad vi vælger at 
støtte op om som skole.  
 

    

 

 

 


