
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 15. august 17.00-19.00 

 
 
 

Min Dagsorden  
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  

 Konstituering af 
skolebestyrelsen. 

Alle Martin frigiver gerne sin ordstyrerolle til kommende 
formand, hvis dette ønskes.  
Formanden skal gerne have tid til at komme og se skolen, 
når alle eleverne er her. Gerne 1 gang om måneden.  
 
Bestyrelsen har direkte kontakt til politikerne.  
 
Helle blev valgt som formand, og Lone S. blev valgt som 
næstformand.  

 Meddelelser  MM - Vi er kommet godt igang med det nye skoleår. Vi har fået 
44 nye børn i vores børnehaveklasser.  
Vi er gået op i elevantal, vi er nu 377 elever på skolen.  
Vi har 3 nye medarbejdere, som begyndte i uge 32. 
 
- Lone S. har et ønske om, at medarbejderne har mulighed 
for at deltage i arrangementer sammen med klasserne.   
Vi tager ønsket med tilbage, og vender det med de øvrige 
medarbejdere.  
 
- Ide fra Sara : synliggøre elevrådet arbejde, så de kan se 

at deres stemme bliver hørt.  

 
- Pia har et ønske om, at børnene kan få ens t-shirt på til 

f.eks. Søndersøløb mm. T-shirtene skal tilhøre skolen, og 
genbruges år for år.  

 Forældremøderne Alle Opfordring til at bestyrelsen deltager i de forskellige 
forældremøder.  
 
Der er valg til bestyrelsen i foråret, dette må gerne 
italesættes ved forældremøderne.  
Beslutte i fællesskab hvilke punkter vi vælger at uddybe på 
møderne.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne fordelte sig, så der er 
repræsentation på alle møder.  
 
Der er forældremøder følgende dage: 
21. August på Mellemtrinnet 17 - 19. Helle, Lone, Pia og 
Sara deltager. 
28. August i 0. Årgang 17.15 - 19.15 Hans Henrik, Pia og 
Helle deltager  
4. September i Udskolingen 17 - 19. Mikael, Lone og Sara 
deltager.  
7. September på 2. Årgang 17 - 19. Hans Henrik og Pia 
deltager.  
11. September på 1. Årgang 17 - 19.  Hans Henrik 
deltager. 



 

 

 

 Evaluering af ”Lys i øjnene” 

 
MM Martin gennemgik det tilsendte materiale til evaluering af 

“Lys i øjnene” 
Vi havde en god debat, om hvordan vi skal gribe 
evalueringen an. Vi debaterede punkterne, og vi er enige 
om at TOPI konceptet virker. 
Vi har ansat en medarbejder, som skal styrke, at børnene 
får sunde vaner i forhold til foreningslivet.  
 
Vi debaterede vigtigheden af forældrenes rolle og ansvar 
over for det enkelte barns trivsel.  
Vi er enige om at det er vigtig med forældreinddragelse, og 
medansvar. Vi kunne dog have mere fokus på denne del.  
Til næste møde læser alle det udsendte materiale, og vi 
går videre i debatten ud fra evalueringscirklen.  
 

  Kommende møder i 
skolebestyrelsen 

 

Alle Forslag til fremtidige datoer: 
- Onsdag d. 13. September 17 - 19 
- Onsdag d. 11. Oktober 17 - 19 
- Mandag d. 20. November 17.30 - 19.30 
- Torsdag d. 14. December 17 - 20 
- Mandag d. 8. Januar 18 - 20 
- Torsdag d. 22. Februar 17 - 19 
- Mandag d. 12. Marts 18 - 20 
- Torsdag d. 19. April 17 - 19 
- Onsdag d. 23. Maj 17 - 19 
- Tirsdag d. 19. Juni 17 - 20  

 Kommende arbejdsområder: Alle  



 

 

 Jubilæum.  Alle Henriette og Lone sidder i jubilæumsudvalg.  
 
Det er besluttet, at der holdes fest d. 8. September 2018 i 
hallen for alle over 18 år, som har gået/arbejdet på skolen. 
 
Martin fortæller, om skolen anno 2018 i velkomsttalen.  
 
Der undersøges priser/muligheder på mad, musik mm.  
 
På skolen snakker vi om, hvordan vi vil markere 60 års 
jubilæumet for nuværende elever.  
 

 

 


