
Skolebestyrelsesmøde d. 19. august 2009  

   

Afbud: Michael, Klaus og Jørgen  

   

   

Ad. 1  

   

Referat godkendt  

   

Ad. 2  

   

Skolens lokale udviklingsplan (LUP):  

Kort gennemgang af opbygning af LUP’en. MT og DK kommer i løbet af efteråret på alle 

forældremøder og præsenterer LUP.  

Pixi-udgaven kan uddeles på forældremødet med henvisning til hjemmesiden.  

Status månedligt i sb.  

   

Ad. 3  

   

Maling af skolen:  

Alle klasser males på et tidspunkt ifølge ledelsens plan. Forslag fra forældre i sb om, at der i 

forbindelse med et socialt arrangement kan males vha. forældre.  

Procedure: Henvende sig til ledelsen.  



   

Ad. 4  

   

Image og kommunikation:  

   

Jf. LUP  

Kommunikationsmedarbejder - hjemmeside, presse, pjecer  

   

Sb efterlyser fælles fodslag ved kommunikation til forældre fx i forbindelse med fagfordeling m.v.  

   

Kendes på trivsel og læring, idræt og musik (musik profileres ikke så meget)  

   

Vi går efter idræts-profil:  

   

●     samarbejde med Vejlby Skole, Esaa og B&U  

●     bredde-idræt, leg og bevægelse  

●     vigtigt at få kommunikeret profilen ud – kommunikation  

●     og den daglige ændring skal kunne ses – skal kommunikeres ud  

●     skal være klar til idrætsskole d. 1. dec  

●     skal op på pæd.rådmøde d. 31. august  

   

Ad 5  

   

Principper:  

Følgende principper skal revideres:                



●     fagfordeling  

●     timefordeling  

●     lejrskole  

   

DK, MB og MT laver oplæg til nyt princip til næste møde  

   

Input fra sb:  

   

Lejrskoler:  

              3 lejrskoler  

Beløb: timedagpenge+timer dækkes, Bornholm: betales kun kostpenge, tilskud fra FOLF til indskoling 

+ overbygning: 50000 kr.  

Skolerejse på 10.kl.trin  

Tidspunkt?  

Udveksling?  

Opsparing?  

   

Timefordeling:  

              Timer til idræt  

              Uvm’s vejl. Timetal  

               

Fagfordeling:  

              Udgangspunkt i eleverne frem for lærerne  

              I forhold til afdelingerne, som nu er afskaffet  



   

Ad 6  

   

FOLF:  

   

Charmeoffensiv i klasserne v. Ulla Solholm v. forældremøderne i de små klasser for at få flere 

bestyrelsesmedlemmer  

   

Ad. 7  

   

Meddelelser:  

   

Formand:                                       tak for hurtig reaktion mht. køleskabe i 0. – 1. kl  

   

Skoleledelse:                

Jan Vang – eftervirkninger af blodprop. Muligvis flexjob – men kan ikke være leder på flexjob, så..  

Møde om fremtiden i morgen. Under alle omstændigheder fratræder han sit job her.  

Så….lidt amputeret ledelse stadigvæk  

   

Overvejer elevskabe med depositum  

   

   

Øvrige:                                       



              Opdatering af sb på hjemmesiden  

              Dejligt med lokale-rokaden omkring 0. – 1. kl  

Vedr. konfirmandundervisningen, måske kunne kommunikationen være bedre omkring det   

   

Ad. 8  

Punkter til dagsorden til næste møde :  

               

   

1.      Revidering af principper. Lejrskoler, fagfordeling, timefordeling  

2.      Image og kommunikation  

3.      SFO-råd deltager – starten af mødet  

4.      Planlægning af intro-møder  

5.      Revidering af årshjul  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

 

 


