
 
 

Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 22. februar 17.00-19.00 

 
Afbud fra: Helle, Hans-Henrik, Pia og Sara  

Min Dagsorden 
 

 
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  
 

 Meddelelser 
 

MM Orientering om ansættelser 
- Der har været afholdt ansættelsessamtaler d. 22. 

februar til et kommende barselsvikariat. Ud over 
barselsvikaren indstiller vi nuværende vikar Maria 
Baltser til en fast stilling.  

- Orientering vedr. projekt ”samarbejde mellem 
skole og idrætsforeninger”: skolen støtter projektet 
med 50.000 kr., og håber dermed at det kan 
forsættes det næst kommende skoleår. Projektet 
har bundet skole og idrætsforeninger tættere 
sammen, og der har været iværksat mange gode 
tiltag i perioden.  
  

 Skolebestyrelsesvalg 2018 
 

MM Martin orienterede om valget ud fra udsendt materiale.  
Der er ved at blive udarbejdet et internt videoindslag, som 
oplyser om og opfordrer til at deltage i valget.   
Indslaget ligges bl.a. på forældreintra.  
 
Vi afholder valgmøde d. 12. marts. Vi afholder mødet i 
forlængelse af afslutning af emneugen ”Byen”, hvor 
forældrene inviteres til at komme, og se hvad børnene har 
arbejdet med i ugens løb.   
 

 Revidering af princip for 
skole/hjem samarbejdet. 
 
 

MM Vi reviderede princippet fra 2010, og har følgende 
kommentarer til det reviderede princip:  
 

- Begrebet klasselærer skal erstattes med 
kontaktlærere. 

- Kontaktlærerne bakker gerne op med viden om  
klassearrangementer, men deltager ikke i 
arrangementer.  

- Kontaktforældrene skal gerne orientere 
kontaktlærerne om hvilke arrangementer der er 
planlagt i den enkelte klasse.  

- Skolens kommunikationsplatform skal benyttes til 
opslag vedrørende arrangementer i klassen.  

- Afsnittet: Der afholdes minimum en samtale 
....slettes.  

- Vi inddrager Indskolingens holdning til hvornår 
børnene skal deltage i samtalerne. 

- Det forventes at mindst en forældre deltager i 
skole/hjem samtaler.   

 Eventuelt 
 

Alle - Vi snakkede om parkering langs Trehusevej, og 
tænker, at det kunne være en god ide at lade 
hækken fortsætte langs vejen, så det bliver mere 
naturligt at benytte p-pladsen når børn afleveres 
/hentes. 
Måske skal der etableres en sti i hjørnet, som 
børnene kan benytte når de skal til og fra hallen.  
 
 

- Skolejubilæumsfest d. 8. september 2018: 
hvordan med deltagelse af skolens ansatte? 
Martin undersøger, hvor mange medarbejdere der 
deltager.  

- Er det en mulighed at 7. – 9. årgang kan sætte 
borde/stole op i hallen om fredagen?  



- Helmut snakker med Niels Peter om guidning af 
papirkurve/toiletter mm.  
 
 
 

   
 

 Referent Lone Jänichen  

    

    

 
 


