
Skolebestyrelsesmøde 6. februar 2012 

Afbud: Richard, Claus – til gengæld deltog elevrådsrepræsentant Ritma, 8a ☺ 

Ad. 1 

Dirigent: Mette 

Ad. 2 

Økonomi: 

- Ikke noget nyt mht. budgettet, da vi stadig venter på regnskabet 

- Tildeling af midler til specialundervisning: Bilag udleveret. Merforbrug på 730.000 kr – 

specialundervisning og specialklasseelever ”ude af huset”.  

Ad. 3 

Principper: 

Oplæg til principper for lejrskoler fremlagt.  

I stedet for formuleringen ”minimum tre dage”, skrives ”minimum tre dages varighed og må ikke overstige 

det aktuelt udmeldte lejrskolebudget” 

Tre lejrskoler i alt – definere indskoling (0. – 2. kl), mellemtrin (3. – 7. kl), udskoling (8. – 9. kl) 

Ad. 4 

Orientering om planer om ny skolestruktur fra møde v. Morten P 

I maj udarbejdes byrådsindstilling, forventet aftale i juni. Punktet diskuteres løbende på følgende møder 

Ad. 5 

Køleskabe i klasserne 

Pt har 0. – 2. klasse køleskabe, og der arbejdes på flere koldt vandautomater og køleskabe i 0. – 4. klasse 

Der er regler i forhold til rengøring og vedligehold, energiforbrug osv. 

Elevrådet tager det op. 

Ad. 6 

Vedr. deltagelse i idræt ved skader  

Udgangspunktet er, at det er en vurdering, hvad vedkommende kan deltage i, og at man deltager på det 

niveau, man kan 

 



Ad. 7 

Visionsdebat 

Ny vision skal laves på baggrund af kvalitetsrapport, forældretilfredshedsundersøgelser og div. 

evalueringer, så kommende skoleår er et visionsår 

Vigtigt at få elevrådet på banen (Mette, Dorthe og Ritma) 

Kvalitetsrapporten er under udarbejdelse. Rekrutteringsudvalget som sparring.  

Til næste møde ligger kvalitetsrapport og forældretilfredshedsundersøgelse parat, og på baggrund heraf 

kan der arbejdes med visioner 

Kvalitetssamtale 15. maj kl. 13 – 15. Morten P, Michael B, Mette og ledelsen deltager.  

Ad. 8 

Status: 

Kommunikationsudvalget: Ønsker at strømline hjemmesiden og ser på skolebladets design. Ønske om 

fælles layout for pjecer, skoleblad mv. Ritma vil gerne være med i redaktionen 

Rekrutteringsudvalget: Intet nyt. Brug for evaluering og en ”håndbog” 

Udlicitering af rengøring: Tæt opfølgning 

Ad. 9 

Nyt fra 

Det store elevråd:  

- Arbejder med at kunne bruge hallen i frikvartererne på skift med elevrådet som koordinator. 

- Talt om elevdemokrati. Brug for at højne interessen for demokrati og indflydelse 

Det  lille elevråd: 

- Ønsker også tid i hallen i frikvartererne. Man kan evt forestille sig noget med venskabsklasser 

- Toiletterne…. Har lavet brev til Rikke. Vil gerne lave ”regler”, anvisninger til toiletterne 

Andre 

Forældrerådet inviteres til næste møde  

Ad. 10 

Intet nyt 

 



Ad. 11 

Dagsorden til næste gang:  

Ny skolestruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


