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Sags nr. Tid Bilag Beskrivelse  

043 5  Godkendelse af dagsorden   B 

044 10  Elevrådet 

Ikke mødt 

O - D 

045 10  Orientering fra skoleleder 

Der er ansat en matematik/fysik lærer. En medarbejder til 

SFO, der skal arbejde i taleklasserne. En medarbejder til 

specialklasserækken, samt en flexjobber på 6 timer om ugen. 

Elevrådet har drøftet udeområdet. De anbefaler, der ikke skal 

cykles mellem husene. Det samme kommer til at gælde for 

løbehjul. 

Der har været indskrivning. Pt har vi 69 indskrevne. Der er 

stadig mulighed for indskrivning. Morten orienterer om status 

omkring tilgang og andet valg af skole i vores distrikt. Vi 

forventer 4 klasser fra sommeren 2020. 

Der er indført en ny skabelon for skolebestyrelsens dagsorden.     

O 

046 5  Orientering fra formanden. 

Der har været møde mellem skolebestyrelsesformændene og 

Paw omkring kvalitetsrapporten. Der kan læses fald på 

indsatsområderne. Desuden blev der talt om de tilbud, der 

skal gives til elever med særlige behov. Kan der gøres noget? 

Det fylder meget på skolerne. Faglokaleproblematikken blev 

ligeledes drøftet. Tavlerne i klasserne er ved at være slidte, så 

O 
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der er tanker om udskiftning. 

Brugen af Campus var på dagsordenen.  

Makerspace. Hvordan kan folkeskolerne bruge det? 

047 15  Buffet i kantinen (se bilag fra sidste møde) 

Et skolebestyrelsesmedlem ønsker drøftelse af betaling for 

buffet i sammenhæng med, at det arrangeres som et klasse-

arrangement. 

Bestyrelsesmedlemmet frafalder punktet efter oplysning om, 

at alle kan deltage i skolens arrangementer. Fremover vil det 

fremgå af invitationen til arrangementerne. 

D - B 

048 20 X Princip for lejrskoler, ekskursioner m.v. 

Der ligger et udkast til princip for ekskursioner og lejrture. Der 

er fokuseret på elev-/forældrebetaling, hvor der opfordres til 

en kollektiv opsparing. 

Princippet debatteres. Princippet vedtages med vægtning på 

den kollektive opsparing og en tilføjelse af muligheden for 

frivillige donationer.  

Afgivne stemmer: 7 for og 2 undlod at stemme. 

D - B 

049 20 X Drøftelse af AULA. 

Evt. beslutning om princip for digital kommunikation. Morten 

Jensen forestår oplæg til drøftelse. 

Udskudt. 

O - D 

050 5 X Svar på henvendelse vedr. faglokaler. 

Skolechef Paw H Nielsen har fået til opdrag, at udarbejde en 

plan efter en analyse i hele kommunen, som understøtter 

behovet for faglokaler på folkeskolerne.  

Der er medsendt et svarbrev, der beskriver, der iværksættes 

en analyse for hele kommunen. Bestyrelsen vil gerne høre, 

hvornår der kan forventes et svar på analysen. 

O 

051 5 X Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt. O 

052 5  Renovering af legeplads. 

I forlænges af mødet 5. november har skolens administration 

været i dialog med forvaltningen. Der har været besøg af 

Trafik og Ejendomme. Der etableres to brøde og der skal 

udarbejdes en plan for området i forlængelse af ovenstående. 

Problemerne på legepladsen er blevet gennemgået af 

kommunens ingeniør, og man er gået i gang med at få ordnet 

forholdene. 

O 

053 25 X Udtalelse til kvalitetsrapport. 

Morten forklarer, bestyrelsen skal udtale sig om skolens 

resultater. 

Rapporten beskriver elevernes faglige niveau. 

Bestyrelsen diskuterer, hvordan der skal svares og får en 

redegørelse, i det Morten gennemgår rapporten i forholde til 

prøverne. 

Morten forklarer hvilke tiltag skolen vil fokusere på for at 

ændre resultaterne i positiv retning. 

O - D - B 



 

 

3/3 

Sags nr. Tid Bilag Beskrivelse  

Elevtrivslen er en anden beskrivelse i rapporten. 

Formanden laver et udkast til høringssvar, der medtager de 

områder, der har været diskuteret.  

Formanden sender ud 18.12. Respons senest 20.12. 

   Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

054 5  Eventuelt 

På næste møde samles der op på pkt. 49 og 50. 

 

   Påtegnelse af referat  

0 = Orientering, D = Drøftelse, B = Beslutning 

 


