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SKOLEBESTYRELSESMØDE 18. august NR. 21 

Lærerværelset 17.30 - 20.00  
 
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Ghita Fobian, Anne Westergaard, Malene Fagerberg, Monica G. Smith, 
Esben Christensen, Lars Elmbæk, Marie Fridorf, Christina W. E. Busch, Malene Villumsen, Karen Lagermann 
 

Suppleanter:                                                Fraværende   
 

Mødeleder: Esben Christensen                Referent: Karen Lagermann 
PUNKTER  REFERAT 

1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
 

➢ Personalesituation 
➢ Skolestart 
➢ Pædagogiske dage 
➢ Proces om fysiske 

læringsmiljøer 
➢ Corona-opdatering 

 
Information 

Kl. 17.35 – 18.00 
 
Ulla 

➢ Skoleåret er kommet godt i gang. Alle 
stillinger er besat og det giver en rolig 
start på skoleåret. 

➢ Elevtallet er steget med 3, så nu går 
der 445 elever på skolen. 

➢ Personalet har været på to 
pædagogiske dage. Det har dels givet 
et stort fagligt udbytte og dels har det 
givet en positiv fælles oplevelse som 
har stor betydning for arbejdsmiljøet 
og samarbejdet. 

➢ Kommunen genopliver arbejdet med 
at udvikle skolernes fysiske 
læringsmiljøer. Processen starter sidst 
på året med involvering af 
medarbejdere og skolebestyrelsen. 

➢ Skolen følger de retningslinjer der er 
på området med stort fokus på 
håndhygiejne, afstand og at man skal 
blive hjemme ved milde symptomer.  
Skolen vurderer løbende hvilke 
fællesarrangementer der er 
forsvarlige at gennemføre. Pt. Aflyses 
alle aktiviteter på tværs af skoler og 
på tværs af årgange. 

 
UC viderebringer en samlet hilsen til Wibe fra 
bestyrelsen med ønske om god bedring.  

3. Orientering om sager 
 
Information 

Kl. 18.00 – 18.15 
 
Ulla 

Ledelsen orienterer om enkeltsager. 
 
Det er besluttet at Esben forwarder mails fra 
ledelsen til bestyrelsen, så alle 
bestyrelsesmedlemmer er orienteret.  
 
Forsalg til kommende tema: Det gode 
forældresamarbejde  
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4. Årshjul OPLÆG 
 
Beslutning 

Kl. 18.15 – 18.50 Forslag: Hver anden gang reviderer vi et 
princip og hver anden gang drøfter vi 
implementering af princippet 
 
På næste møde drøfter vi ”Det gode 
forældresamarbejde” 

PAUSE – LOKALEBESØG UDSKOLING 

5. Nyt om skolens forening 
Hvad er næste skridt? 
 
Beslutning 

Kl. 19.05 – 19.20 
 
 

Foreningskontoen er oprettet.  
8. årgang skal lave reklamemateriale for at 
promovere foreningen.  

6. Budget 2021- 2024 
 
Orientering 

Kl. 19.20 – 19.35 Høringsmateriale er offentliggjort. Efter 
budgetdialogmødet d. 26. august formulerer 
Esben et oplæg, der sendes rundt til 
kommentarer. Høringsfrist er d. 31. august. 

7. Evt. 19.35 – 19.45 Skolen følger op på om der stadig er grim lugt 
i bruserne i hallen. 
 
Marie tager kage med til næste møde.  

 

 

Punkter til opfølgning 1. Stormøde 
2. Princip ”Forældrenes ansvar” 
3. Princip ”Skolens ordensregler” 

Opfordring til følgende punkter: 
Ansvarlighed – hvordan hægter skolebestyrelsen sip op på 
dette. 

 
Møderække: 18/8 24/9 21/10 26/11 15/12 25/1 23/2 25/3 27/4 2/6 


