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Referat skolebestyrelsesmøde den 22. marts 2018 
 

Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting (TB), Pernille Lilliedahl (PEL), H.C. Bundgaard (HCB), 
Finn Højby Bugge (FHB), Line Husum Pedersen (LHP), Hilde Wøhlk (HW), Camilla Hansen, Per Jensen 
(konstitueret SFO-leder), Lasse (6.b), Søs Staun (SØ) 
Referent: Søs Staun 
Afbud: Signe Schrøder, Freja (8.c) 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt  

2. Nyt fra elevrådet 
 

Trivselsdagen er hyggelig, og den må gerne vare hele dagen. 
Ønske om større variation i opgaverne fra år til år. 
Ønske om ur på kunststofbanen. 
Ønske om flere bordtennisbat. 
B & U afsætter 150.000 til gode projekter fra elevrådene. 
Kommentarer til støj i boden og salatbægerne. 
Ønske om projekt ”Byen” 
Utilfredshed med snereglerne. 
Ønske om mere samarbejde mellem elever og lærere. 
Eleverne ønsker mere medindflydelse. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Intet til referat 

4. Udarbejdelse af 
forventningspapir for  
indskoling, mellemtrin og 
overbygning. 
Godkendelse af 
forventningspapir – hvis 
der kommer 
ændringsforslag bliver 
disse tilføjet.  
 

Godkendt med de ændringer, som kom frem på mødet sidste 
gang. Lægges på skolens hjemmeside snarest. 

5. Jubilæum 
Orientering om forløb, dialog og 
beslutning  
 

Første uge i det nye skoleår arbejder hele skolen med 
jubilæumsprojekt. Teater, workshop, sanselege m.m.  
17. august er der Åbent hus for forældrene, hvor de kan se 
ugens resultater. 
18. august er der Åbent hus for tidligere elever og ansatte, 
samt nuværende personale. (Kl. 14 – 17) 
Initiativgruppen holder fest i Houlkærhallen d. 18. august 
om aftenen. 
Gaveønsker: Penge, som skal komme eleverne til gode. 

6. Gennemgang af den 
videre procedure til 
skolebestyrelsesvalg. 
Orientering 
 

Der har været valgmøde i dag. CS og HCB blev genvalgt, og 
Thomas Vestergaard Linde-Bech blev nyvalgt. 
HW blev 1. suppleant. 

7.  Procedure, hvis der bliver 
lockout 
Orientering 
 

Skolen påvirkes ikke ved den varslede strejke, men de fleste 
ansatte bliver berørt ved en eventuel lockout. Det personale, 
som ikke er organiseret i de berørte organisationer eller er 
tjenestemænd skal møde på arbejde og føre opsyn i henhold 



 

Her sendes elevrådsrepræsentanterne hjem. 

 
 
Meddelelser til skolebestyrelsesmøde torsdag d. 22.marts 2018 
 
 
Der er opstillingsmøde torsdag d. 22. marts 
Vi har p.t. en ny kandidat, der har meldt sig. 
Christian deltager fra bestyrelsen. 
 
Indskrivning af børnehaveklassebørn er slut 
Der er indskrevet 76 elever, så vi kan næste år danne 3 store børnehaveklasser. 
Første møde med de nye elever og forældre er et åbent hus arrangement d. 4. april. 
 
Vi har afholdt trivselsdag – igen en super dejlig dag for alle  
 
Fredag d. 23 er der skolernes sangdag for indskoling og mellemtrin 
 
Idefase vedr. legepladsudbud er startet 
Vi har jo en bevilling på 350.000 kr. i budgetåret 2018. 
 
Orientering om valgfag – og elevernes valg (Eleverne ønsker de IKKE-boglige fag) 
 
Vi har afholdt generalprøve på dansk skriftlig fremstilling, dansk retskrivning, biologi og geografi (digitale 
prøver) 
 
Skolen har indgivet ønske om et nyt fysik- og et nyt madkundskabslokale. 
 

til gældende regler. Disse meldes ud, når tiden nærmer sig. 
Der er intet nyt i forhold til PEL´s og CS´s tidligere 
udmelding til forældrene. Dette meddeles forældrene i 
morgen. Nærmere informationer og forholdsregler kommer, 
når og hvis lockouten bliver effektueret. 

8. Skoleårets planlægning. 
Tidsplan 
Dialog og beslutning  
 

I øjeblikket afholdes MUS med alle medarbejdere. Derefter 
afsluttes fagfordelingen (midt maj), og skemalægningen kan 
efterfølgende påbegyndes. 
Skolen får tre store børnehaveklasser i det kommende skoleår. 

9. Meddelelser 
 

Se nedenfor 
Skolefodbold: Pigerne vandt i dag 6-0 over Hald Ege Skole 

10. Evt. PEL har et ønske om debat og eventuelt retningslinjer for 
opslag på skolen og opslag på de elektroniske medier. 
TB forespurgte, om bestyrelsens holdning til en 
personaledag en fredag fra kl. 13, og hvor forældre tilbyder 
sig til at passe de børn, der måtte være tilbage i SFO´en. 
Debatteres på et senere bestyrelsesmøde. 
Kommunen har en politik vedr. overbygningen, der hedder 
BYOD (medbring din egen computer). Her på skolen har vi 
computere til de elever, der ikke selv medbringer en. 

10 Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat 


