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Referat af skolebestyrelsesmøde d. 9. marts kl. 18:30 – 21:00  
 
SFO-leder Jan Høst deltog i hele mødet. 

Fraværende:  Thomas, Elevrådet,  

Pkt. Punkt og forberedelse til 
mødet: 

Beslutninger:  

Punkt 1 
Sabine 

Videooptagelse til 
bestyrelsesvalget. Emner 
kunne være: 
Parkering, principper, 
skolepatrulje, skolemad, 
forældrehenvendelser, 
ansættelser af pæd. Og 
lærere. 

Der blev lavet forskellige optagelser om: 
Parkering 
Ansættelsesudvalg. 
Principper. 
Skolepatruljen 
 

 

Punkt 2 
Jan  

SFO/vulkanen – status: 
Hvad rører sig i Vulkanen i 
øjeblikket. 
Hvordan er det at komme 
tilbage til Vulkanen. 
Pokemonkort (nogle børn  
føler de bliver tvunget til 
at bytte/nogle har 
oplevet at kort bliver 
stjålet. 
Hvad gør pæd. I forhold 
til dette i praksis. 

Opdelingen pga Corona er slut. Det nyder 
børnene og de har vænnet sig til de nye forhold. 
I ferien har de lavet forsk temaer om 
tegneseriefigurer. 
3. årgang har været på udflugt til skøjtehallen. 
De andre årgange er også ved at planlægge ture. 
Der arbejdes på at blive re-certificeret som DGI-
SFO. 
Der arbejdes meget med at udvikle og hæve 
kvaliteten af dagligdagen i SFO’en. Arbejdet er 
blevet en del af 2026 planen.  
Der er lige nu stort fokus på pokemonkort og 
pokemontur udenfor. 
Kortede må ikke bruges i skoletiden og i SFO’en  
er det en voksen, som man kan aflevere dem til, 
når man ikke leger med dem. Det er forældrene 
som bestemmer om barnet må få pokemonkort 
med. 
Ture ud af hus er et hit blandt børnene. 

 

Punkt 3  
Søren 
 
 

Opfølgning besøg fra Park 
og Vej -parkeringsplads 
ved hallen. 
Hvilken beslutning fra 
mødet politisk i marts. 

En dreng er blevet påkørt på den blå stribe ved 
parkeringspladsen ved hallen, mens han sad og 
ventede på sin mor. Han kom ikke alvorligt til 
skade. Ulykken skete inden den planlagde 
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stenkant var sat op. Kanten nu sat op. Det er 
stadig en udfordring med bakkende biler. 
Der er blevet 300.000,- til at forbedre skolevejen 
omkring Hallen. Sabine er med til et møde med 
halbestyren om anlæggene. 

Punkt 4 
Solveig 
 
 

Valgmøde den 4.april fra 
kl. 18:00 – 18:30 
Ønsker om genvalg Jakob 
og Thomas? 
 

Thomas og Signe ønsker genvalg. 
Jakob ønsker ikke genvalg. 
Der er gjort breve om valget klar, som sendes ud 
til forældrene inden mødet. 

 

Punkt 5 
Heidi og Tina 
 

Fløjstatus – den gode 
historie 

I Fløj 1 har der været fastelavnsfest 
Der var grillfest arrangeret af elevrådet for hele 
skolen i forbindelse med kulturugen 
 

 

Punkt 6 
Søren 

Or. Om forårets prøver 
for 9. årgang 

  
Der afvikles skr. Prøver i dansk d. 2. maj 
matematik 3. maj og Stavning/læsning 4. maj. 
Elevernes sidste skoledag er flyttet fra d. 20.05 
til d. 3. juni da klasserne kun skal op i mundtlig 
dansk og engelsk. Udtræksfagenes årskarakterer 
bliver ophøjet til afgangsbeviset 
 

 

Punkt 7 
Solveig 

Punkter til kommende 
dialogmøde med 
politikerne den 6/4 2022 
(deltagere Sabine, Lisbet 
og Solveig) 

Dialogemødet hvis der spørgsmål kan man maile 
dem til Solveig. 

 

Punkt 8 
Or. formand 
Skoleledelse 
Medarbejdere 
Elever 

Åbent hus d. 23.03 
 
 
 
 
 

Skoleleder: 
Det har været oppe på lærermøde hvordan man 
prioritere 4-hændertimer i kommende skoleår. 
Der bliver derfor 1 LL/FF timer  på mellemtrinnet 
og udskolingen. 
 
Automaten er kommet i gang. 
 
Der laves T-shirts til bestyrelsen, som de kan 
have på til åbent hus dag.  
9. kl har været i KBH i uge 9. 
I ugerne 10 og 1 er der turboforløb for 8. kl.  
Pisa undersøgelse for elever født i 2006 d. 17. 
marts. 
8. kl. afslutter deres Kreativt/musiske valgfag 
med en udstilling d. 23. maj. 
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Punkt 9 
Evt 

   

Punkter til 
næste møde: 

 

 Plan for skyderi og plan for evakuering i 
forbindelsen med brand. 

 

 

 

 

 

 

 


