
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 3/9 kl. 18:30 – 21:00  
Afbud: Karen Bech, Signe, Thomas 

 

Velkommen til elevrådsrepræsentanterne Maria og Karen fra 8.A  

 

 

Dagsorden:  
Behandlingssager/indstillinger  

1. Ferieplan for skoleåret 2020/21 til høring  

(Børne og Familieudvalget behandlede på deres møde den 13. august 2019 ferieplanerne for skolerne i 

skoleåret 2020 – 2021. Forinden endelig vedtagelse, sendes planen til høring med høringsfrist den 20/9. 

Herefter til endelig vedtagelse den 8/10 2019) – se bilag (SØK)  

 

Ferieplanen blev gennemgået. Alle formalia overholdt. Ferieplanen blev ikke godkendt. Andet forslag 

fremsendes. 

 

2. Forsøg efter folkeskolelovens § 55 – forsøg med karakterer i udskolingen/udsat fra mødet i maj – se 

bilag (KBH)  

 

TG og TLS fremlægger tankerne bag karaktergivning i slutning af 7. klasse. Karakteren må ikke stå 

alene. Skolebestyrelsen godkender forslaget med udgangspunkt i erfaringerne fra Løgstør skole. 

Forsøget sendes videre til kommunalbestyrelsen.  

 

3. Opsamling fra forældremøderne – (Ann)  

Ann var med til 0. klasserne. Skolestarten fylder meget. Det er vigtigt vi er til stede. 

Torben 7. klasse. Ingen spørgsmål. 4. klasse kommer senere. 

 

4. Revidering af principper: (SØK) 

Princip for brug af mobiltelefoner  

Princippet blev godkendt uændret. 

Princip for afholdelse af ferie udenfor skolernes ferie  

Princippet blev godkendt. 

Skolens ordensregler – revidering 

SØK udarbejdet et forslag. 

 

Orienteringssager:  

5. Trivselsmåling fra foråret 2019 – (SØK)  

SØK gennemgik hovedområderne i trivselsmåling fra foråret 2019.Trivselsmålingen er positiv på alle 

områder. Næste trivselsmåling er januar til marts 2020. 

 

Undervisningsmiljøplan skal laves sammen med elevrådet.  

 

6. Næste gang:  

Dagsorden til den 14. september er næsten klar. 

 

 

7. Evt.  

 



 

Meddelelser  

a) Formand  

b) Næstformanden: der skulle have været fælles skolebestyrelsesmøde ultimo august - det flyttes til 

efter dialogmødet. 

Torben er tilmeldt landsmødet med skole og forælder. 

b) Skoleledelse Asfalt i skolegård 1, en lille smule asfalt i skolegård 2. det har ikke virker, så der bliver 

arbejdet på en ny løsning.  

c) Elevrepræsentanter næste møde er i kalenderen.  

d) Medarbejderrepræsentant kommet godt i gang. Kommende kommunal idrætsstævne. Mange klasser 

på tur. 

 

 

 

 

Lisbeth S. Jensen   Thomas Pedersen   Karen Bech  

 

 

Signe Skriver   Jakob Skov Andersen   Solveig Ø. Kristensen  

 

 

Torben Nørgaard   Tina Gabel   Helle Justesen  

 

 

Ann M. Sanderson   Troels Schnetler   Karen Sørensen  

 

Maria Hosbond 


