
Skolebestyrelsesmøde den 10. nov 2011 

 

Afbud: Mogens, Michael 

 

Ad. 1 

Dirigent:  Morten P 

Ad. 2 

Referat godkendt 

Ad. 3 

Forretningsorden godkendt.   

Ad. 4 

SFO - Samarbejdsaftalen godkendt. Husk dato for vedtagelse 

Ad. 5 

Status på ”Mål og rammer for SFO” v. Lise Meyer 

Er i proces nu hos medarbejderne, og målet er at kvalificere kommunikationen og blive certificeret som 

idræts-sfo 

Ad. 6 

SB’s deltagelse i eksterne møder: 

30/11 – en stor del af sb deltager 

29/11 – Claus og Morten P deltager 

Ad. 7 

Økonomi – ikke noget nyt pt. bl.a. grundet IT-problemer. Venter desuden på endelige budget-tal i 

december.   

Ad. 8 

Lejrskoler: 

Udvalget har set på økonomi ud fra budget og sammenlignet med andre skoler 

Det primære er at styrke det sociale samvær, gerne årgangsvis 



Pæd.råd  kommer med et råd efter møde i slutningen af november. Referat herfra tilsendes sb, udvalget 

udarbejder herudfra et udkast til debat på næstkommende sb-møde. 

Kenn kontakter Evelyn i forhold til afklaring vedr. midlerne fra FOLF 

Ad. 9 

Esaa er ikke færdige  med at vedtage Code of Conduct endnu. 

Ad. 10 

Antimobbepolitik.  

Forebyggelsesindsatsen skal beskrives bedre. Lærerne/pædagogerne skal aktivt tage stilling til, hvordan de 

arbejder med det og melde det ud.  

Erfaringsudveksling, idébank, forslagsliste 

Forventningen er, at det bliver håndteret og at forældrene informeres om indsatsen  

Indskolingen har fokus på området. 

Arbejdet med trivsel vil få fokus i pæd.råd 

Ad. 11 

Rekrutteringsudvalget: 

Positivt møde med forældrebestyrelser og –råd i dagtilbuddet (Mette og Dorthe) 

Når der kommer et mere samlet resultat af elevtrivselsundersøgelsen, vil sb gerne se på, om det kan bruges 

i forhold til rekruttering 

Forslag om uddeling af fx svedbånd m logo til idrætsarrangementet 

Artikel i Lokalavisen 

Annonce i Lokalavisen  vedr. infomødet  

Banner på hallen (total med opsætning ca. 10000 kr), Claus´s udkast vedtages – sb anbefaler dette tiltag 

Ad. 12 

Workshop om skoleledelse – Morten R.B orienterede 

Fokusgruppe om skolebestyrelsesvalg – Morten P orienterede. Generel tilbagemelding vedr. den korte 

valgperiode var, at det var en for kort periode.  

Ad. 13 

Elevrådet har ikke opstillet repræsentanter til sb. Der arbejdes stadig på sagen. Sb tilbød at komme til dem. 



Ad. 14 

Meddelelser: 

Ønske om fremdrift på hjemmesiden – kvikinfo-siden vil sb meget gerne have på snart. 

Ad. 15 

Ønske om rundvisning i december – Mogens viser rundt fra kl. 17. Forældrerådet inviteres med. 

DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


