
Skolebestyrelsesmøde d. 18. november 2006 
referat 

 

Fraværende: Jørgen (afbud), Dorthe (efter ordre☺) 

 

 

Ad. 1 

Peter - ordstyrer  

a. Referat godkendt 

b. Dagsorden godkendt 

c. Henrik skriver til skolebladet 

 

Ad. 2 

Udgangstilladelse for 7. årgang fastholdes til efter konfirmationen 

 

Ad. 3 

Dagsorden og referat fremover på skoleintra. Se i øvrigt referat fra 30/10 pkt. 3. 

 

Ad. 4 

Kantineudvalg: Kompetencen overdrages til skolen 

 

Ad. 5 

Meddelelser: 

- Mogens orienterede om den aktuelle situation 

- Intet 

- Intet 

-  

o Indskolingsgruppen: (pjecen – dog uden billeder og rigtigt layout – 

vedlægges). Det diskuteres nok engang, om der kan findes et mindre rum end 

hallen – tilsyneladende ikke muligt. 0.-klasserne starter 2. skoledag. 

o Skolegården: Vi opfordrer Jørgen til at gå ind i udvalget – næste møde er 

tirsdag d. 21. november på Mogens’ kontor. Skolegårdsudvalget har 

kompetence til at fortsætte arbejdet. Klaus opfordres til at rose og takke 

udvalget for det store arbejde. 

Ad. 6 

Majfest: 

Der går to lærere pr. afdeling ind i udvalget. Forældre til udvalget findes næste gang. 

 

Ad. 7 

Jan blev valgt til næstformand. 

 

Ad. 8 

Valg til 

- Pæd. udvalg: Aino og Peter 



- Budget- og materialeudvalg: ingen 

- Ansættelsesudvalg: Jan, henrik og Klaus. I forbindelse med ansættelse i lederstilling, 

ønsker hele sb at deltage jf. styrelsesloven. 

Ad. 9 

Skolens principper tages op i følgende rækkefølge: 

- timefordelingsplan 

- fagfordeling 

- skemalægning 

- klassesammenlægning 

- sammensætning af klasser 

Disse 5 skal nås de næste 3 møder – herefter prioriteres de resterende principper. 

 

Ad. 10 

Temaer: herunder tages også følgende op:  

- indskoling, SFO, image (disse tre tages op på alle møder) 

- elevplaner – feb. 08 

- skoleintra – nov. 07 

- teamsamarbejde – maj 07 

- skole-hjemsamarbejde – maj 07 

 

Ad. 11 

Kontaktpersoner som i dagsordenen. 

 

3a, 3b, 3c – Peter 

6x, 6y – Henrik 

10. kl – ingen 

 

Ad. 12 

Mogens orienterede om fritidshjem/SFO – situationen 

 

 

 

DK 


