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Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 08.12 2021 

Fravær: Jakob og Elevrådsrepræsentanterne 

Punkt Punkt og forberedelse Beslutning:  

Nr 1 
Solveig 

”Skolemad” 
Brian fra Østermarkhallen 
er inviteret med til dette 
punkt for at præsentere 
hallens tilbud til skolen. 
 
ARLA automat – pt er der 
intet til salg i denne. 
Muligheder for indhold 
fremlægges for 
bestyrelsen 

Solveig fortalte om hvordan brødsalget blev flyttet 
over i hallen i forbindelse med  Corona. Derudover 
var der en automat, som blev tømt ved indbrud. 
 
Brian orienterede om Hallens tilbud, som lige nu er 
tilsluttet Skolemad.nu. det er fra 4-9 klasse som må 
købe.  Systemet kræver, at man forudbestiller online 
inden kl. 9 samme dag. Der bliver produceret ekstra 
af basisvarerne f. eks. sandwich. Toast og Pølsehorn 
laves på stedet, som der bliver solgt cirka 10 ekstra 
af hver dag.  Dagens ret bliver kun lavet i det antal 
der bliver forudbestilt. 
Det fylder meget i 3. lektion, at eleverne skal over at 
købe mad. 
Drøftelse af behovet for skolemad og om flere 
klasser skal have lov til at købe. 
Beslutning: 
Efter nytår tilbydes skolemad til alle klasser. 
0. -3. kl skal have leveret forudbestilt mad på skolen. 
Kontoret laver et opslag på Aula og Facebook. 
 
Arla Automaten: Der er efterspørgelse på varerne. 
Lisbeth fra bestyrrelsen vil gerne kigge udvalget 
igennem og vender tilbage. 

 

Nr. 2 
Sabine 

Principper til revidering: 
1) Holddannelse (fra 

arbejdslørdag) 
2) Dansk som andet 

sprog (bilag 
vedhæftet 

Lejrskole(bilag vedhæftet) 

SRA gennemgik forslag til princip om holddeling. Der skal 
indføres passus om prioritering. Formålet flyttes op som 
første punkt. Princippet blev godkendt og skal godkendes 
om 2 år. 
Dansk som andet sprog: Drøftelse af forståelsen af 
begrebet. Det bliver præciseret hvilke børn tilbuddet rettes 
imod.  
Der blev forslået forskellige mindre rettelser. Princippet 
blev godkendt for 2 år. 
Princip om lejrskole: Drøftelse om der skal sættes et beløb 
af fra skolens side til 3. kl. tur. 
Enighed om det skal der. 
Der rettes lidt sprogligt. 
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Nr. 3 
Sabine 

Orientering 
 
Løbebane 
Folder/forventningspjece 
Sikker skolevej 
Gårdvagt 
Dialogmøde med 
politikerne 
 

Løbebanen. 
Foreløbigt tilbud på 1000.000,- fra teknisk forvaltning 
 
Folder/forventningspjece 
Bliver revideret. 
 
Sikker skolevej. 
Besøg af politiker som henviser til teknisk forvaltning. Der 
er stadig meget trafik på kryds og tværs. Der mangler 
fodgængerfelt på p-pladsen ved Vulkanen. Spørgsmål om 
snerydningen. Signe arbejder videre på en skrivelse og 
sender et udkast. 
 
Gårdvagt:  
Pga. corona er der blevet opdelt zoner for indskolingen og 
indkøbt overtrækstrøjer til personalet. 
 
Sabine orienterede om Dialogmødet hoved overskriften var 
at skabe ro om det arbejde som der var gang ude på 
skolerne.  

Nr. 4 
Søren 

Budget or. 
(Bilag udleveres på 
mødet) 

Udsat til næste møde 

Nr. 5 
Tina og 
Heidi 

Fløjstatus – den gode 
historie 
 

Der har været fag-uge i Fløj 3. 
Skolehjemsamtaler er afviklet i en del klasser. 
Luciaoptog, julevolley og kirkegang er aflyst. 
 

Nr. 6 
 

Or. formand 
Skoleledelse 
Medarbejdere 
Elever 

Skoleledelsen: 
Der har været udbrud af Corona på skolen, som nu er 
nedadgående. Der har været Juleklippedag. Åbent hus for 
nye elever til BHK. Mange møder har været virtuelle pga. 
corona. 
Sabine og Lone har været til møde i Skole og Forældre. Det 
har været rigtig spændende bla. Om tilsynsregler. Der er 
mulighed for at få besøg af en konsulent fra foreningen, 
som kan hjælpe med at lave principper. God ide til det nye 
år. 

Nr 7 Evt:  
 

 


