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Referat af skolebestyrelsesmødet d.14. september kl. 18:30 – 21:00 

 

Fraværende Elevrådet er ikke konstitueret endnu.  
Dagsorden: Punkt og forberedelse til mødet: 

 
Beslutninger: 

Punkt 1. Besøg af repræsentant fra Skole og Forældre 
Rikke Olssen. 
Rikke præsenterer os for følgende punkter: 

- Rammesætning for en skolebestyrelse 
- Forretningsorden 
- Samarbejdsform i bestyrelsen 
- Hvordan kan vi som bestyrelse få italesat 

forventningerne til hinanden 
- § 44 principper – behovsprincipper (dem 

man skal og dem man kan udarbejde) 
- Hvordan holdes der tilsyn med skolen 

generelt 
- Hvad skal der til for at holde tilsyn. 

 
Der vil undervejs være arbejdsspørgsmål og 
gruppedrøftelser. 
 
Der er intet der skal forberedes til mødet. 

Rikke gennemførte kursus om at 
bestyrelsens arbejde og opgaver. 
 
 

Punkt 2. 
Sabine 

Høring ferieplan (bilag vedlagt) Forslaget blev godkendt uden 
kommentarer. 

Punkt 3.  
Solveig 

Hvordan er det gået på forældremøderne Talepapiret, som er udarbejdet 
på baggrund af årsberetningen, 
fungerede godt.  

Punkt 4. 
Or. fra formand 
Skoleledelse 
Medarbejdere 
Elever 
 

 Formand: 
UngVesthimmerland har snart 
valg til bestyrestyrelsen. Der er 
ingen fra bestyrelsen, som 
ønsker at stille op. 
Skoleleder. 
Der er afholdt en stille afvikling 
af skolens fødselsdag.  
Der er afviklet kursus for de nye 
legepatruljer 4. og 5. årgang. 
Der er ikke noget nyt om 
fodgængerovergang på 
Østermarken. 
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Der er problemer for 
skolepatruljen på Østre 
Boulevard. Bilerne respekterer 
ikke skolepatruljens  
anvisningerne. 
Politiet har været forbi. 
MedArb. 
Der er været afviklet 
komm.idrætsdag for 3. 4.og 5. kl, 
6. kl skal afsted torsdag. 
Der har været store læsedag, 
hvor eleverne læste for 
hinanden,. 
6. kl har været på Bornholm. 
7. årgang hat haft en 
overnatning på skolen i 
forbindelse med klassedannelse 
processen. 
Spørgsmål om hvordan 
idrætsdagene blev organiseret. 

Punkt 5. 
Evt. 

Opdatering af Hjemmeside Der blev indført E-mail og taget 
billeder af de nye medlemmer. 
 
Der blev spurgt ind til  
Datoer for de fælles møder for 
forældrerådene. Det er d. 3.10 & 
1.11. Begge dage kl. 17.30 -18.30 

 


