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Referat af skolebestyrelsesmøde, d. 25 februar 2019, kl. 17.00-19.00. 

Deltagere: Niels Olsen, Gitte Mygind, Martin Thomsen, Lars Jespersen, Anja Krogsøe, Louise 

Andersen, Rikke Stage, Anne-Mette Thorsen, Lars Adamsen 

 

Fraværende: Annette Garbelmann, Betina Bay-Smidt, Puk Otte. 

Dagsorden: Referat 

1: Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 

• Ledelsen  

• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 

forældremøder) 

Fra formanden:  

Skolerådsmøde d. 11. marts – tema om inklusion. 

Besøg af byrådspolitikere i uge 8. 

 

Fra ledelsen 

Ejendomsservice præsenterer snarest vedligeholdelsesplan for 

skolen. 

Landskabsarkitekt vurderer skolens udearealer i relation til 

renovering af belægning o.a. 

Samarbejde med Tradium om valgfag i madlavning. 

Dialogmøde med politikerne planlagt til d. 26. april. Deltagelse fra 

skolebestyrelsen er en mulighed. Lars G og Martin T deltager. 

Skoleleder deltager i workshop om økonomi.  

Status på byggeri 

Info om foredrag med Helle Hein – et tilbud blandt andet til 

forældrevalgte. 

Orientering om sidste skoledag 

 

Fra afdelinger 

8 årgang er på brobygning i uge 9 + 10. 

9. årgang er ved at gøre klar til eksamen. 

 

 

2:  

Nyt fra elevrådet 

Var ikke repræsenteret. 

 

 

 

 Overbygningsskolen i sydbyen 
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Næste møde:  

 

 

/Lars Adamsen 

 

 

3: 

Økonomi. 

- Herunder handleplan for 

afvikling af underskud. 

Opgørelse af regnskabsåret 2018 præsenteret for skolebestyrelsen. 

Budget for 2019 præsenteret for skolebestyrelsen. 

Handleplan for afvikling af underskud præsenteret for 

skolebestyrelsen.  

Budget og handleplan behandlet i skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen bakker op om handleplanen. 

 

 

4: 

Forældretilfredshedsundersøgelsen. 

2. gennemgang og behandling samt 

prioritering af fokuspunkter. 

Kommentarer i FTU’en gennemgået i anonymiseret form i 

oversigtsskema på skolebestyrelsesødet 

Ledelsen foreslår fokuspunkter for skolebestyrelsen: 

Trafik 

Bevægelse og varieret skoledag 

3. behandling og endelig udvælgelse af fokuspunkter på næste 

møde. 

5:  

Digital dannelse som element i 

skolens antimobbestrategi. 

Drøftet kort. 

 Søren Hebsgaard var en god oplevelse, hvilket kunne gentages.  

6: 

Evt. 

Den 14. juni 2019 kunne være en dag, hvor de nye klasser kommer 

på besøg. 

Kortere skoledag skal behandles på næste skolebestyrelsesmøde. 

Næste møde 28. marts. Afbud fra Gitte Mygind. 


