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Dagsorden  
 

 

1. Punkt Meddelelser kl. 17.15 (10 min.)  

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Orientering om diverse: 
 
 

Arbejdsform Orientering 

Bemærkninger - Grundet corona har vi besluttet at elevrådsrepræsentanterne ik-
ke deltager i SB møderne for nuværende. 

- Henriette Abel har sidste arbejdsdag på skolen torsdag den 26. 
november. 

- Lærer Anders Brasted er stoppet på skolen. 
- Vi har for øjeblikket tre stillingsopslag til besættelse inden jul. 

Det drejer sig om: Børnehaveklasseleder, udskolingslærer og 

 



teknisk Serviceleder 
- Fra 1. februar 2021 overtager skolen den daglige drift og vedli-

geholdelse af Hallen. 
- Den Justerede struktur i indskolingen er kommunikeret til foræl-

dre. På skolen er vi sikre på, at det bliver et kvalitativt løft. 
- Vi har fortsat ikke haft corona-tilfælde på skolen. 
- Overbygningen er i indeværende uge i praktik. Tak til alle institu-

tioner og virksomheder der bidrager til at vore ældste elever får 
en lærerig uge. 

- I vore ældste klasser har vi nyligt afviklet terminsprøver. 
 
SFO: 

- Læsning- Charlotte – mål og indholdsbeskrivelse 
- Orientering vedr. personalesag 

Beslutning  

 
 
 
 

2. Punkt Koordinering af diverse: 17.25 (10 min.) 

Ansvarlig Torben 

Sagsfremstilling Under punkter skal der aftales følgende: 
 

• Fastholdes forslaget om næste SB-møde torsdag d.   
10.dec.? 

• Eventuelle deltagere til samtale torsdag d. 26/11 (Børne-
haveklasseleder) 

• Eventuelle deltagere til samtale mandag d. 14.dec. (Ud-
skolingslærer) 

• Eventuelle deltagere til samtale torsdag d. 17.dec. (Ser-
viceleder) 

Arbejdsform Beslutning 

Bemærkninger  

Beslutning - Næste SB-Møde afholdes den 10. december 17.15 
 
Følgende bestyrelsesrepræsentanter deltager i indstillingsudvalget til 
ansættelsessamtalerne vedr. 
 

- Børnehaveklasseleder den 26. november: Heidi 
- Udskolingslærer den 14. december: Berit 
- Teknisk serviceleder den 17. december: Poul 

 



 
 

 
 
Kl. 18.00  Skolen er vært for at der serveres lidt mad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Punkt Princip for undervisningens organisering 17.35 – 18.00 

Ansvarlig Torben & Jens 

Sagsfremstilling På det seneste møde blev det aftalt, at det fremlagte udkast til princip 
for undervisningens organisering skulle justeres jf. bestyrelsens be-
mærkninger. Formålet med dette punkt er at drøfte og juste-
re/godkende det reviderede udkast. 

Arbejdsform Kort drøftelse / godkendelse 

Bemærkninger Revideret udkast udsendes fredag d. 20.november. 
 
Følgende bør ændres: 

- Der bør stå ”skolens personale” i stedet for ”lærere” 
- Lys på afsnittet om udeundervisning. 
- ”Altid” fjernes i afsnittet vedr. vikardækning 
- Ordet ”undervisningsdifferentiering” i sidste linje flyttes en linje 

op. 
 
- Bestyrelsen henstiller til at skoleledelsen lyser på afsnittet om 

udeundervisning i forhold til skolens personale. 

Beslutning - Princippet er vedtaget med ovenstående ændringer 

4. Punkt Hvad rør sig.  kl. 18.15 (10) min. 

Ansvarlig Alle: 
 

Sagsfremstilling Punktet ”Hvad rør sig” er et fast punkt på dagsordenen. Formålet med 
punktet er at sikre ”et rum” for, at alle bestyrelsesmedlemmer kan sæt-
te ord på de signaler og input, de siden sidst har opfanget ift. skolen.  
 
Punktet er ikke et diskussionspunkt men en mulighed for: 
 

- At skoleledelsen kan besvare konkrete spørgsmål, og få hjælp til 
at styrke ledelsens eksterne kommunikation om konkrete for-
hold. 

- At bestyrelsen kan beslutte at dagsordensætte et aktuelt og re-
levant tema på et kommende bestyrelsesmøde. 

Arbejdsform Drøftelse 

Bemærkninger - Toiletpapir er evt. for ringe. Skolen undersøger sagen. 
- Bør der være bestemte temaer som drøftes på forældremøder-

ne? 

Beslutning  



 

5. Punkt Kvalificering af skolens fritidstilbud til eleverne i skolens mel-
lemtrin 18.25 – 19.45 

Ansvarlig Torben og Jens 

Sagsfremstilling Bestyrelsen har i skolens dialogbaserede aftale beskrevet, at bestyrel-
sen gennem dette skoleår ønsker at arbejde med, hvorledes der evt. 
kan etableres et samarbejde mellem skolens SFO-klub og det lokale 
foreningsliv. Formålet med dette punkt er at udvikle konkrete ideer til, 
hvorledes dette samarbejde kunne se ud / etableres. 
 
Hjælpespørgsmål: 
 

• Hvad er målet med samarbejdet? 

• Hvilke initiativer kunne vi forestille os. 

• Hvad er der i det for børnene? 

• Hvad er der i det for SFO-klubben? 

• Hvad er der i det for foreningslivet? 

Arbejdsform Brainstorm, drøftelse, valg af næste skridt. 

Bemærkninger Ideer til noget der kunne ske i klubben. 
 
Indsamlinger 
Aftenklub 
Game street mekka 
Samarbejde med efterskolen 
Cross dance 
Auto 
Soppefest tema 
Diverse sportsgrene under trojka 

Beslutning I kommende år vil vi forsøge at tiltrække flere mellemtrinsbørn til vores 
klubtilbud. I den forbindelse vil vi arbejde med et ”katalog” som beskri-
ver aktiviteter i samarbejde med byens foreninger og/eller flere ture ud 
af huset. 
 
Herudover blev det besluttet at der én gang om måneden skal være af-
tenklub. 
 
Berit, Poul og Heidi er valgt til et arbejdsudvalg vedr. dette. 

 
 

6. Punkt Punkter der venter (i prioriteret rækkefølge) 

Ansvarlig Jens 

Sagsfremstilling - Praksis omkring forældremøder. Herunder en drøftelse af, hvor-
vidt der skal være faste temaer på dagsordenen på de forskelli-
ge årgange. 

 

Arbejdsform  

Bemærkninger  

Beslutning  

 
M.v.h. 
 
Jens Lange Jepsen 


