
Skolebestyrelsesmøde den 24. november 2010 

Referat: 

 

Ad. 1 

Dirigent:  Michael 

Ad. 2 

Referatet godkendt 

Ad. 3 

Velkommen til den nye bestyrelse, ikke mindst det nye medlem Morten.  Og velkommen til sfo-leder Lise 

Meyer. 

Kort indføring i sb-arbejdet og historik 

Konstituering: Morten P fortsætter som formand, Kenn som næstformand 

På valg om et år: Kenn, Sine og Michael 

 

Ad. 4 + 5 

Kommende besparelser + budget 2010: Der kommer besparelser næste år – Mogens orienterede om 

processen.  Der meldes mere ud medio december. 

Hvilke principper skal vi lave budget udfra?  

Sb har brug for at kende spare-behovet, før principperne kan laves. Derudover også for at få en viden om, 

hvad de forskellige områder koster.  

Ledelsen laver et oplæg til næste gang mhp overblik over budget. 

Ad. 6 

Principper for sfo:  Arbejdet med at opstille principper og rammer for SFO skal påbegyndes. 

”Rammer for mål –og indholdsbeskrivelser i SFO” – herunder dialogmøder på kommunalt plan. 

Der skal være to fællesmøder for forældreråd og sb. 

Oplæg til samarbejdet ml forældreråd og sb  v. Morten P, Sine + ledelsen. Den nuværende samarbejdsaftale 

skal udfases. Lise indkalder til første møde. 



 

Ad. 7  

Arbejdsdagens tema: 

Forslag:  

● Klasseforældreråd, forældreråd, sb’s roller – demokratisering. Netværk/værktøjer for sb 

● Principper for SFO 

● Kommunikation 

Punktet skal på næste gang. 

Ad. 8 

Intromøder for kommende 0-klasser: 

Samme plan som sidste år + Jesper Ø laver idræt med børnene i hallen de første 3 kvarter og kommer så 

ned og fortæller lidt om idrætsskole. 

Ad. 9 

Præstegang 2011/2012 

1. Præstegangen kan ligge i skemaet 

2. Præstegangen ligger udenfor skoletiden 

3. Samarbejdsaftale. Som nu: ligge efter kl. 13 + 3 emnedage 

Lærerne har ikke kunnet give et enigt pæd.råd. Sb vælger punkt 3. 

 

Ad. 10 

Meddelelser: 

Kommunikationsstrategi  v. Kenn og Morten: Bybus-streamer. Flot oplæg. Bliver sat i produktion og ud på 

bus hurtigst muligt. Kenn, Morten og Lise aftaler det videre forløb– regning i indeværende år. 

Der er ved at blive ryddet op på hjemmesiden under skolebestyrelsen. Morten P anbefaler, at vi går ind på 

siden og ser på det – Morten P sender en mail ud med flere oplysninger og log-in. Der er bl.a. blevet lavet 

debatforum m.v. Alle skal have billeder ind og tjekke deres oplysninger. 

Der skal efterfølgende ses mere på hele hjemmesiden. 

Inspirationsmøde for nyvalgte sb-medlemmer er samme dag som Luciafesten…. 

RULL:  Deadline 7. februar 

 



 

Ad. 11 

Punkter til næste gang:: 

1. Budget 

2. Arbejdsdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


