
Skolebestyrelsesmøde 21. maj 2007 
 

 

Referat 

 

Afbud: Peter 

 

Ad. 1 

a. Godkendelse af referat – ok 

b. Godkendelse af dagsorden – ok 

 

Ad. 2 

Orientering om ansættelse af SFO-leder. Der er endnu ikke ansat en, der kommer genopslag. 

 

Ad. 3 

Skolens image: 

 

Vi mangler stadig opsamling fra nogle af forældrerepr. vedr. rundspørgen blandt forældre til 

kommende bh.kl.børn, der har valgt skolen fra. I bedes maile det til Henrik. 

 

Forældreundersøgelsen peger på et behov for fokus på faglighed og rengøring. 

 

Nogle fælles konklusioner: Rygtet…..  Forældet, hvordan ændrer vi det? Vi skal tænke fremad. 

Meget handler nok om kommunikation – evt. en kommunikationsmedarbejder? Mødet med skolen, 

indskoling – vigtigt, hvis man skal blive hængende – igen kommunikation og problemhåndtering.  

Hjemmesiden skal være opdateret og spændende – billeder, beskrivelser af emneuger, aktiviteter, 

gode resultater o.l., kan også få flere til at læse hjemmesiden!  

 

I skolebladet skrives om undersøgelserne og konklusionerne, og hvad vi gør ved det. 

Konklusioner: Faglighed, kommunikation, indtrykket af bygninger  

Evt. fast punkt i skolebladet. Skal det være en fra skolebestyrelsen, der skriver – en klumme fast? 

Jørgen skriver første gang. Fast punkt på dagsordenen fremover.  

 

Forslag om et eller to mere omfangsrige skoleblade – fx med tema -  årligt, hvor både elever, 

personale og forældre kan skrive.  

 

Ad. 4 

Orientering om timefordelingsplanen: 

Timefordelingsplanen for næste skoleår blev uddelt.  

I september diskuteres timefordelingsplan sammensat med uvm´s krav, budget, så sb kan gøre sin 

indflydelse gældende.  

 

Ad. 7 

Forårsfesten d. 2. juni: 

Henrik har forhørt sig i forhold til mad – ingen firmaer var interesseret i at tage initiativ der. MT 

sørger for drikkevarer + bemanding + seddel/reminder/program ud til klasserne. Mad købes ind, 

regning til skolen eller bon’er. Elever og lærere tager sig af forårskoncerten og idrætsdagen + små-

boder. 



 

Mangler: 

- Afspærring af området - skolen 

- Entré-vagter – skolen 

- Billetter - skolen 

- Rengøring - skolen 

- Borde-stole – skolen 

- Pop-corn – skolen 

- Byttepenge - skolen 

- Mad: indkøb, salg, - forældre, sb: Grill, grillkul, prisskilte, paptallerkener, bestik, 

servietter, pølser, bøffer o.l., ketchup og sennep, flutes, kartoffelsalat.  Jørgen, 

Aino og Lena handler. Grill – Henrik, Jan, Klaus 

- Kaffe – FOLF 

- Is – Bodil 

- Vagtplan - Henrik 

 

Ad. 8 

Næste møde 14/6  


