
Skolebestyrelsesmøde d. 30. oktober 2006 

 

Referat 

 
Afbud: Jørgen, Peter, Klaus, Pia 

 

Ad. 2 

Kostkonsulent Kirsten Færgeman og Anni Christiansen fra Videncenter for Pæd. Udvikling vejledte 

os i forbindelse med skolefrokostordningen. 

Sb skal beslutte, hvilken skolefrokostordning skolen skal have. Der kommer penge ud på skolerne. 

Maxi-kantinerne (frit valg) fortsætter med at udbyde mad. Inden 2008 skal der være en kostpolitik 

på alle skoler. 

 

Muligheder: 

1. Mini-kantine med leverance fra selvvalgt maxi-kantine, hvor skolerne nu har indflydelse på 

udbuddet. 

2. Privat leverandør. 

3. Din Skolebutik (madpakkeordning). 

 

Der er et års opsigelse. 

Frit valg, men kvaliteten skal godkendes af B&U. 

 

Elevrådet ønsker madpakkeordning, hvor man kan bestille over nettet via Din Skolebutik( en 

udvidelse af mælkeordningen).   

 

Hvis vi i denne omgang vælger at fortsætte med nuværende ordning (skoleåret 07/08), har vi tid til 

at undersøge mulighederne i løbet af det næste halve år. Din Skolebutik kan man også bruge med 

madpakkeordningen, når den bliver mulig. 

Beslutning: Vi opsiger ikke aftalen for skoleåret 07/08. I det næste halve år kan vi gå i dialog med 

maxi-kantinerne, så vi kan få et bedre udbud. Inden 1. august 2007 tages stilling til skoleåret 08/09. 

 

Nedsættelse af kantineudvalg: sb-medl., Lily, elevråd 

 

Ad. 1 

a. referatet godkendt 

b. ekstra punkt fra elevrådet: Netto – udsættes til næste møde 

c. skoleblad – indlæg til decemberbladet. Deadline d. 29/11. Henrik skriver. 

 

Ad. 3 

Skoleintra for skolebestyrelsen – der er nogle muligheder, som sb kan undersøge. (se uddelt mail fra 

HJ). 

Vi opfordrer til, at sb-medlemmerne prøver det af til næste gang. Login (e-mail adresse), kodeord: 

bestyrelse (ændres efterfølgende). 

I løbet af november kommer der en folder ud om brug af forældreintra. I løbet af december/januar 

bliver årsplaner og elevplaner lagt ud. 

Elevintra indføres i løbet af foråret. 

Små skridt! 



 

 

Ad. 4 

a. Der arbejdes med skolegård, ny helhedsaftale, 0-uger,  

b. Elevrådet: toiletkampagne og sne 

c.  

1. Indskolingsgruppen: Der er lavet et udkast til en forældre-folder, 

som uddeles på mødet i november for potentielle nye forældre. Sb 

skal tage stilling til, om de nye børn skal møde en dag senere end 

andre. Kompetencen til at tage den beslutning lægges ud til 

indskolingsgruppen. Næste møde i gruppen er den 14/11 kl. 14-16. 

2. Skolegårdsgruppen: På et tidspunkt får vi 100000 kr fra Addit. Vi 

har pengene fra Matas-fonden. Forældrene skal hjælpe i 5 weekender. 

Alt kan laves for 80000 kr (50000 fra Matas, 30000 fra Addit-

pengene). De sidste penge fra Addit bruges til 

legeområde/legeredskaber. Møde d. 31/10 kl. 17-18.  

3. Musikgruppen holder første møde d. 6/11 kl. 16-18 

4. Mail fra Lisbeth Christensen: 3.c er udeladt m. kontaktperson og 

børnenes indsats ved maj-festen i skolebladet. Henrik tager det med i 

sit indlæg i Skolebladet. 

Ad. 5 

Udsættes til næste møde 

 

Ad. 6 

Udsættes til næste møde 

 

Ad. 7 

Ændring af sb-møder: 

23/4 ændres til torsdag d. 26/4 

21/5 ændres til mandag d. 14/5 

18/6 ændres til torsdag d. 14/6 

 

Ad. 8 

Arbejdsweekenden i november: hjælpe til i skolegården kl. 10 – 15, herefter sb-møde og ud at spise 

om aftenen. Grethe og Bodil laver lækker frokost til skolegårdshjælperne. 

 

Ad. 9 

Udsættes til næste møde 

 

Ad. 10 

Henrik fordeler punkterne vedr. rev. af principper på møderne. 

Politikker vedtages i MED-udvalget, ikke i sb.  

 

Ad. 12 

Udsættes til næste møde 

 

 

DK 



 

 

 

 

  

 

 

 


