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Skolebestyrelsesmøde, d. 24. september 2018, kl. 17.00-19.00. 

Deltagere: Bettina Bay-Smidt, Annette Garbelmann, Gitte Mygind, Anja Krogsøe, Martin Møller 

Thomsen, Niels Olsen, Lars Graulund Jespersen, Rikke Stage, Louise Andersen, Anne-Mette 

Thorsen, Lars Adamsen. 

Dagsorden:  

1:  

Nyt fra 

• Formanden/bestyrelsen 

• Ledelsen  

• Afdelingerne (herunder 

opsamling på 

forældremøder) 

 

Fra formanden: 

Formandens deltagelse i initiativ om ”vores folkeskole” på 

Vestervangsskolen.  

Fra ledelsen: 

Skolen deltager i dialogmøde på torsdag om ”inkluderende 

læringsmiljøer”. Tirsdalens skole deltager med et udspil om 

stilladsering.  

7. klasse på tur til Gjern ved Søhøjlandet. 

Ombygning af klasselokaler pågår i foråret. 

Fra afdelinger 

8. årgang på lejrskole og på besøg. 

9. årgang på skolerejse og projektuge. 

 

2:  

Nyt fra elevrådet 

- Opsætning af bænkesæt ved 9. klasses årgang 

- Elevrådets kvalificering af skolefest 

3: 

Tema: 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

Valgte overskrifter til lokale spørgsmål;  

1. Kantinen 

2. Valg af udskolingsdel 

3. Overgange fra KRI og SØN 

 

Derudover drøftedes lokal intraundersøgelse. Dette skal tages op på 

et senere bestyrelsesmøde. 

A. Arbejdet med UPV/overgang til ungdomsuddannelse 

 

 

B. Skole-hjemsamarbejde 

 

 Overbygningsskolen i sydbyen 
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Referent 

/Lars Adamsen 

 

 

4:  

Valg til Skolerådet 

Der er lavet et nyt skoleråd bestående af medlemmer fra hver 

skolebestyrelse, herunder også medarbejder- samt 

ledelsesrepræsentanter. 

Skolerådet skal være et rådgivende organ for skoleudvalget mv. 

Der skal ske et formelt valg i skolebestyrelsen blandt de 

forældrevalgte repræsentanter. 

Opstillere: Lars Graulund Jespersen 

Enstemmigt valgt. 

  

 

 

 

 

 

5: 

Økonomi 

Handleplan indsendt til udvalget følges så vidt muligt.  

Såfremt det nuværende niveau fortsætter, vil underskuddet ved 

årets afslutning være på ca. 500.000 kr. 

6:  

EVT 

Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro:  

Ærgerligt at Tirsdalens skole ikke deltog i afholdt arrangement. Her 

er fokus på erhvervsskoleforløb.  

Tirsdalens skole bør medvirke til at ændre stemningen, så 

erhvervsskolerne får flere elever. 

Trafik 

Der ønskes en genopfriskning af reglerne, der hersker kaotiske 

tilstand på parkeringspladsen. 

Parkeringsplads 

Pladsen er meget slidt med mange huller i vejen. 

 

Næste møde er 23. oktober. 


