
Skolebestyrelsesmøde d. 19. juni 2008 
 

Referat: 

 

Afbud: Jan 

 

 

Ad. 2 

 

Møde med rengøring og elevråd: 

 

Rengøring: 

Der blev lavet en handleplan: 

- Alle toiletter skal åbnes og gøres rene to gange om dagen. 

- Toiletterne skal sættes i stand til efter ferien 

- Der holdes gangmøder i kl.tid omkring elevernes brug af toiletter samt renholdelse af 

skolens arealer m.m. 

- Forbedring af toiletforholdene indgår, for en periode, som hovedpunkt på dagsordenen til 

elevrådsmøder 

- Der etableres samarbejde med sundhedsplejersken om orientering af de små klasser om 

vigtigheden af at vaske hænder, hvordan man bruger og efterlader et toilet – evt. med små 

artikler i skolebladet, elev- og forældreintra 

- Toiletterne i forhallen reserveres til 10.kl 

- Der overvejes at tage billeder af de beskidte toiletter og arealer til efterfølgende fremvisning 

med overskriften: Er det sådan, vi vil have det? 

 

Kantinen: 

Der er fundet 15000 kr. til et ”stilskifte”. 

Elevrådet er blevet bedt op at lave et forslag, det er ikke kommet.  

Halv-væggene væk, caféborde, bedre belysning, kæder/snore til kø-system, udvidelse ud i forhallen, 

sejl til loftet, maleriet med Rundhøj-troldene skal rammes ind, og væggene omkring skal males. 

Væggen og døren v kantinen males over, evt. graffiti 

Fauszi undersøger graffiti – maler – tidligere praktikant. 

Lene orienterede om kantine-ordning i Hornslet og andre muligheder, hun har undersøgt. 

Eleverne kan have mad-projekter, som kan støtte op om kulturen i kantinen. 

Den nuværende ordning kan også påvirkes. 

Efteråret går med at finde den nye leverandør og ”provokere” den nuværende ordning. 

Jan V undersøger, hvornår den nuværende ordning skal opsiges og mailer det ud. 

Elevrådet skal finde ud af, hvad de kan lide at spise, som også er sundt, og en fra sb skal sammen 

med kantinefolkene se på den nuværende ordning og forsøge at skabe ændringer. 

MT og DK taler med dagtilbudslederen om et evt. samarbejde, når madordningerne igen indføres i 

daginst. 

Morten taler med Pathenia om, hvad de kan levere. 

 

Ad. 3 

Udgår – kommunikationsfolderen er godkendt på sidste møde 

 

 



Ad. 4 

Meddelelser fra 

formanden: 

- Møde med Skole og Samfund om mobning/trivselsambassadører blev aflyst, men 

det kommer igen efter sommer 

- Høringssvar vedr. B&U – politikken,vigtigt at arbejde med det i sb, så vi får det 

implementeret. Fx udgangspunkt for arbejdsdag (som ramme) 

skoleledelsen: 

- Indskoling – fokus, handleplan. Kritik og gode idéer fra sb. Indskoling er et punkt 

på sb-mødet lige efter ferien  

- ESAA og 10. kl. er en stor succes 

- Skolegården – har fået 130000 kr. ekstra fra FOLF. Der bliver lavet et spacenet 

med faldsand og en pyramide. Kanter, græsplæne, bænke…. 

- Skolestart for 0. kl, mandag d. 11. De skal have 200 skoledage som alle andre 

 

Ad. 5 

Mødeplanen tages til efterretning. 

 

Ad. 6 

Evt. 

 

Fauszi har en forespørgsel fra personalet i SFO vedr. ansættelsesprincipperne. SFO-pæd. vil gerne 

have afd.lederne med. 

De personer, der sidder i ansættelsesudvalget, skal være omfattet af tavshedspligt. Der udarbejdes 

en job-profil i samarbejde med personalet. TR er med som repr. for personalet. 

MT og TK tager et møde med TR’erne og prøver det kritisk af. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


