
. 
 

Referat skolebestyrelsesmøde den 24. april 2018 
 

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

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet til referat 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Jens Johansen (pt. pædagogiske leder på Sparkær 
Skole) er ansat som pædagogisk afdelingsleder 
for indskolingen  

4. Udarbejdelse af retningslinjer 
vedr. ”reklameopslag” på intra 
og skolen – herunder 
sponsoraftaler på bl.a. 
fodboldborde/legeplads. 
Dialog og beslutning 
 

PEL har hidtil sorteret i diverse henvendelser. 
(sport, spejder og lokale aktiviteter er blevet 
videresendt. Kommercielle aktiviteter er 
frasorteret.) Bestyrelsen mener, at det har 
fungeret fint indtil nu, så vi fortsætter på samme 
måde. Mindst muligt videresendes dog via Intra. 
PEL undersøger nærmere vedr. sponsoraftaler, 
og punktet kommer på igen senere. 

5. Forældrepasning af SFO-børn 
vedr. pæd.dag for personalet 
Orientering om forløb, dialog og 
beslutning  
 

Pædagogisk dag for hele det pædagogiske 
personale på skolen en fredag i efteråret fra kl. 
14. Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre 
med, at SFO opfordrer forældrene til at hente 
børnene tidligere den pågældende dag, og at der 
etableres pasning for de børn, som ikke hentes 
tidligere. (løse vikarer, forældre m.fl. tager over) 

6. Prøveafvikling 2018 
Orientering 
 

Der er udtrukket historie, biologi, geografi, og 
skriftlig engelsk. De sidste tre fag har 
elektroniske, skriftlige prøver, som ligger i 
forbindelse med de øvrige skriftlige prøver. 
Forældrene orienteres om, at der vil være tilsyn 
(ikke undervisning eller vejledning) i nogle timer 
de fleste dage i ”læseferien”. 

7. Procedure, hvis der bliver 
lockout 
Orientering 

Rengøringspersonalet er også lockoutet, så 
skolen lukker evt. helt ned. 

8. Skoleårets planlægning. 
Timefordelingsplan 
Dialog og beslutning (Bilag) 

Orientering om sammenlægning på nuværende 
7. årg. Timefordelingsplanen følger stort set 
undervisningsministeriets vejledning, dog har vi 
her på skolen valgt at have valgfag på 
mellemtrinnet.  
Fagfordelingen er tæt på at være på plads. Vi 
forventer at påbegynde skemalægningen i næste 
uge. På næste møde vises, hvordan 
skemalægningsprogrammet fungerer. 
Der udarbejdes en mødeplan for personalet. 
(Tirsdag er lang mødedag – indtil kl. 17) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Her sendes elevrådsrepræsentanterne hjem. 

 
 
     

Meddelelser: 

• Vi har stadig stor søgning til skolen fra andre skoler. Venteliste til enkelte klasser. 

• Vi skal opslå stillingen som ny serviceleder. Finn Jensen holder 15. august 

• Vi har haft besøg af en politiker vedrørende læsecenter og skilsmissegrupper 

• Vi afholder informationsaften for de nye børnehaveklasser torsdag d. 19. juni kl. 17.00 

• Farvelaften for 9. årgang bliver onsdag d. 27. juni kl. 19.00 

• Information vedr. EUD/EUX 

• Kontor bliver undersøgt for indeklimaproblemer 

9. Legeplads – hvad sker der? 
Orientering 
 

”Leg på streg” (produktionsskolen står for det 
praktiske) er gratis for skolen. (En figurbane, en 
taltavle og en bogstavbane) 
Der arbejdes med en multibane på den 
nuværende basket-bane. Desuden arbejdes med 
et legetårn, rutsjebane og sandkasse. Det sidste 
sendes i udbud. 

10. Meddelelser Se nedenfor 

11. Evt. 
 

Forespørgsel i forhold til glemte ting. Glemte 
ting udstilles, sættes derefter i kælderen ½ år og 
afleveres efterfølgende til genbrug. 
Stort hul i vejen på den store P-plads v. 
Myretuen. PEL kontakter Park og Vej. 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat 


