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Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

129 5 X Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

B 

130 10  Elevrådet ønsker: 

Mikroovne og el kedler i kantinen. 

Mere af dagens ret i kantinen. 

Ønske om principper for mobilpolitik, vi tager det på SB næste 

gang. 

Vi har sammensat en gruppe, der skriver et støttebrev vedr. LAR 

og trafik. 

Det lille elevråd står for at købe legehuse og fodboldmål ind til 

legepladsen. 

O 

131 10 X LAR 

Skolebestyrelsen retter henvendelse til Uddannelsesudvalget og 

byrådet vedr. dialog om LAR projektets fremtid, herunder mulig 

opbakning fra Frederikssund Kommune. 

 

Skolebestyrelsen har i den anledning taget kontakt til følgende 

foreninger og Naturbeskyttelsesforeningen: Plastikchanges støtter 

op om projektet og Frederikssund klimaforening afventer SB svar 

fra. Vi inviterer uddannelsesudvalget til at afholde deres næste 

O-D-B 



 

 

2/3 

møde den 7. marts her på skolen til rundvisning og fremlæggelse 

af LAR projektet. 

127 10  Skolebestyrelsesvalg 

Orientering om proces for valg til skolebestyrelsen 

Inger Bentsen orienterer om processen for forårets valg til 

skolebestyrelsen.  

Punktet er udsat til næste møde 

O–D 

132 10  Orientering fra skoleleder 

Mikrobølgeovne, der bliver sat en mikroovn op pr. årgang fra 4 kl. 

og de bliver sat op i kantinen. 

Besøg af politiet og trafikkonsulenten, der er fremkommet nogle 

forslag til forbedringer vedr. trafikforholdene på skolen. 

Vi får 68 børn og forventer at få fyldt op til 75 børn, hvilket 

betyder, at vi får tre 0. klasser til næste år. Dette betyder, at vi pt 

har for mange ressourcer, da vi nu har 4 klasser. 

Rapport fra KL omkring forbrug af skolen ressourcer. SB kan få 

den hvis de ønsker det. 

Skolen har haft tyveri af computere, vi arbejder pt med 

sikkerheden fremover. 

Rengøringensfirmaet og skolen har været i dialog omkring 

rengøringen, og hensigten er at skærpe både det pædagogiske 

personale og rengøringspersonalet ansvar i forhold til opgaverne. 

Der er sat stop for anlægsudgifterne i kommunen og udskiftning 

af pergolaerne er udsat på ubestemt tid. 

Vi har fået udmøntet konsekvenserne omkring besparelsen på 

vores uddannelsesmidler. Fremover har SFO 28.000, Videncentret 

36.000 og alm. skolen 86.000. MED-udvalget har skrevet et 

høringssvar. 

Der har været proces blandt ledelse og medarbejder omkring 

skolerejser, og punktet bliver taget op på næste SB møde. 

 

O 

133 5  Orientering fra formanden 

SB formændene ønsker at komme tættere på politikkerne. 

 

O 

134 15  Målsætning for Børne- og Ungeområdet 

Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar i forlængelse af mødet 

der skal afsendes 31. januar 2018. 

SB medlemmer skriver i deres bidrag, at SB anfægter præmissen 

for de mål, der er sat op, og at målingerne ikke nødvendigvis er 

det der bidrager til den pædagogiske opgave, og udviklingen af 

læringsmiljøet for børnene på skolerne.  

Morten Figge og Benny Juel formulerer noget og sender det til 

formanden, som udformer et høringssvar, der bliver sendt direkte 

afsted med den øvrige SB som cc. 

 

O-D-B 

135 15 X Økonomi 

Administrativ leder Inger Bentsen orienterer om faktisk forbrug i 

forhold til budget.  

Punktet udgår. 

Forslag til henvendelse til forvaltning/politisk niveau vedr. 

O-D-B 
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overførselsret i forhold til underskud/overskud.  

Der kommer en rettelse i skrivelsen, hvor vi gør opmærksom på, 

at det er andet år i træk at pengene bliver taget.  

Skrivelsen bliver sendt fra SB til byrådet og med cc til 

skoleforvaltningen. 

136 5  Basisoplysninger 

Er udleveret og taget til efterretning af SB. 

O-D 

137 5  Forældrehenvendelser Ingen henvendelser. O-B 

138 10 X Kvalitetsrapport 

Skolebestyrelsen skal udarbejde høringssvar til Frederikssund 

Kommunes kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen nedsætter udvalg til 

udarbejdelse af forslag på baggrund af materiale der fremsendes 

22. januar. Høringssvar skal fremsendes 23. februar. Næste 

skolebestyrelsesmøde er planlagt til 27. februar, hvorfor udvalget 

tildeles mandat til at udarbejde høringssvar. 

 

Inger fremsender svaret på den forrige kvalitetsrapport til SB 

 

Morten Flotin Jensen samler svarene fra de øvrige SB medlemmer 

og skriver et høreringsvar til kvalitetsrapporten 

 

O-B 

139 10  Fælles møde mellem skolebestyrelsen og kontaktforældre 
Forslag til tema: Det gode forældre samarbejde og forældre 

opbakning til børnenes skole, undervisning og fælles trivsel. 

God ide og fuld opbakning fra SB 

Morten Jensen, Niels, Randi, Morten Flotin og Inger Bentsen vil 

gerne være med til at planlægge temadagen. Morten J og Niels 

indkalder til planlægningsmøde.  

D-B 

140 10 X Prioritering af arbejde med principper 

På baggrund af tidligere drøftelse, primo 2017, genbesøges 

oversigten mhp. prioritering af principper. 

 

D-B 

141 5  Evt. 

- Næste møde skal der se på Skolebestyrelsens forventnings-   

afstemning, inspiration fra Fjordlandsskolen. 

- Det udarbejdede materiale fra arbejdsdagen på Bautahøj. 

 

O 

 5  Påtegnelse af mødereferat 

 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning,  

 


