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Referat skolebestyrelsesmøde onsdag d. 19.06.19 
 

 
 

Til stede: Christian Schou (CS), Line Husum Pedersen (LHP), Pernille Lilliedahl (PEL), Kristine 
Klejnstrup (KK), Finn Højby Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech, Tanja Børsting (TB), Camilla 
Hansen (CH), Jens Johansen (JJ), Per Jensen (Pædagogfaglig leder SFO) (PJ), Søs Staun (SØ), 
Signe Frost Jørgensen (9.a) 
Referent: Søs Staun 
Afbud: Hans Christian Bundgaard, Signe From Schrøder, Siw Christensen 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet nyt. 

3. Nyt fra formand og næstformand 
 

Intet nyt 

4. Skoleårets planlægning 
Vi er IKKE klar med skema 
Orientering 

2 medarbejdere har fået andet arbejde, så 
vi har 2 stillingsopslag i øjeblikket. Det 
betyder, at skemalægningen er sat på 
stand-by.Til den ene stilling er der 
ansættelsessamtaler d. 26. juni og til den 
anden d. 3. juli. LHP deltager i første 
ansættelsessamtale og KK i den anden 
samtale. 
PEL forventer udsendelse af skemaerne til 
bestyrelsens udtalelse inden skolestart. 
(Uge 32) 

5. Personalesituationen 
Orientering 

Se ovenfor 
 

6. Prøveafvikling 2019 
Orientering 

Hver klasse mangler et mundtligt fag. 
Disse afvikles de kommende to dage. 
Indtil nu er det gået godt. Der har været en 
god stemning blandt eleverne. 

7. Budget 
Orientering 

To kommende 0. klasses elever er visiteret 
til andet skoletilbud. 
Der er kommet flere sprogbørn til. 

8. AULA – implementeringsstrategi 
Orientering 

AULA-ibrugtagning for elever og forældre 
er udskudt til uge 42. Forældrene 
orienteres via e-boks. 
Punktet sættes på dagsordenen igen på 
næste møde. (Herunder 
kommunikationsstrategi) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

   

 
 
     
 

9. Forslag til punkter i næste 
skoleår 
Dialog og beslutning 

Jf. sidste referat – debat om 
indsamlingsarrangementer (til støtte for fx 
børn i nød og skolens egne elever) 
Hvordan får vi flere til at være en del af 
meningsfulde fællesskaber? 

10. Meddelelser Mange arrangementer ud af huset i 
øjeblikket.  
Velkomstaften for 0. årgang gik fint. 
D. 26.  juni er der Farvelaften for 9. årgang. 

11. Evt. 
 

Intet 


