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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat. 
Det blev vedtaget at referatet fremover er godkendt, hvis der ikke er indsigelser i 
løbet af tre dage efter referatet er udsendt. 

 

2. Punkt Meddelelser (10 min.) 

Ansvarlig Alle: 
 
 

Sagsfremstilling Orientering om bl.a.: 

 Velkomst til nye elever 

 Velkomst til Anette Mouritsen 
 

 



 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger Skoleolympiade er flyttet på grund af vejret. Afholdes 22/9. 
Vellykket SFO arrangement med overnatning. 
BMX-bane er etableret i skoven. 
Dræning af boldbane påbegyndes i uge 38. 

Beslutning  

 
 

3. Punkt Målgruppe for principper                             30 min. 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Under dette punkt vil Jens redegøre for det formelle formål med en 
skoles principper. I forlængelse af dette ønskes bestyrelsen inddraget i 
en drøftelse af nedenstående: 
 

 Hvordan kan bestyrelsen understøtte at nye principper 
implementeres i skolens hverdag? Plakat etc. 

Arbejdsform Orientering, dialog og beslutning. 

Bemærkninger Orientering fra Jens: Principper er midlet hvor skolebestyrelsen kan for-
tælle skolens ledelse og ansatte, hvilken ”vej” bestyrelsen ønsker sko-
len skal gå. Gennem principperne tegner bestyrelsen også skolens mål 
og værdier i forhold til den brede forældrekreds. 
 

Beslutning - Principper skal være tilgængelige på skoleintra – gerne ved 
hjælp af link 

- Implementering af de enkelte principper sker i forhold til hvad 
der giver mening i hver situation. 

 
 
 

 
 

4. Punkt Principper for sponsorater                       45 min. 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har besluttet, at udarbejde et princip for sponsorater til sko-
len.  
 
Punktet indledes med, at Jens kort informerer om formalia ift. rekla-
mer/sponsorater til skoler. I forlængelse af dette indledes udformningen 
af et princip ved, at bestyrelsen drøfter nedenstående punkter: 

 

 Er bestyrelsen grundlæggende positiv stemt over for en 
reklamemedfinansiering af skolens drift. 
 
------------------------------------------------------- 
 

 Skal reklamepengene tilgå bestemte formål? 

 Hvor må reklamerne hænger og hvor visuelt påtrængen-
de må de være? 

 Hvordan rekrutteres potentielle sponsorer?  

 Hvordan responderes der på henvendelser vedr. rekla-



mer? – Er der noget vi ikke vil reklamerer for?  

 Rammer omkring indgåelse af en reklameaftale. Hvor 
længe gælder aftalen etc.  

 
 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning - Det er vedtaget, at der må reklameres på skolen. 
- Reklamepengene bruges på at eleverne har mulighed for at 

komme ud af huset eller på anden måde kan blive tilgodeset. 
- Der ønskes diskrete reklamer i form af messingskilte og en til 

to fotovæge kun med firmalogoer. 
- Dialog med mulige sponsorer varetages af Torben, Jens og 

Jesper. 

 
Kl. 18.10  Skolen er vært for at der serveres lidt mad.  

 

5. Punkt Åben skole                              30 min.  

Ansvarlig Torben og Jesper 

Sagsfremstilling Punktet indledes med, at Jesper informerer om følgende: 
 

 Status i skolens interne planlægning. 

 Status ift. annoncering.  

 Udlevering af tidsplan for arrangementet. 

 Børnehavens muligheder for at levere mad til arrangementet. 
 
I forlængelse af ovenstående træffer bestyrelsen beslutning om følgen-
de: 
 

 Forplejning – Hvordan skal det foregå? 

 Hvordan sikres det at vi får rekrutteret udstillere? 

Arbejdsform Orientering og beslutning 

Bemærkninger - Jesper orientererede om planlægning ind til videre 

Beslutning  
- Der serveres mad i fællesrummene af SB. 
- Kommunalpolitikere må ikke føre valgkamp på skolen, men 

er ellers velkomne. 
- Salg af. 5. og 6. kl. og forældre sælger kaffe/kage og soda-

vand.  
- Vi modtager kun kontanter denne aften.  
 
 

 
 

6. Punkt Ordinær regnskabsopfølgning                             10 min. 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling Jens orienterer omkring status på skolens økonomi.  

Arbejdsform Orientering og kommentering 

Bemærkninger - Vi kommer forventet ud af 2017 med et plus på 400.000, 
hvilket er en solid buffer i forhold til forskellige usikkerheds-
momenter omkring økonomien i 2018 



Beslutning  

 
 

7. Punkt Video Skolebestyrelsesnews                                10 min. 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling  

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning Indhold: 
- Åben skole 
- Ny konstituering – teaser i forhold til valg næste år 

 
 

8. Punkt Evt. samt punkter der venter (i prioriteret rækkefølge)     5 min. 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Herunder figurerer listen over punkter, der skal tages op på de kom-
mende bestyrelsesmøder. Under dette punkt har bestyrelsesmedlem-
merne mulighed for at give korte informationer samt komme med punk-
ter til kommende møder. 
 
Trafik 
Vision 2021 
Princip for modtagelse af nye elever 
Princip for aflønning af skolepatruljer mv. 

Arbejdsform  

Bemærkninger - LUS. Mange børn med lus 

Beslutning - Rette hjemmesiden til i forhold til skolebestyrelsen 
- Opdatering af billeder og kontaktpersoner 
- Princip for IT-udstyr og bøger nævnes i næste ”skolenews” 
- SB ønsker at revidere princip får lån af IT-udstyr m.v. 

 
 
M.v.h. 
 
 
Torben Spanggård & Jens Lange Jepsen 


