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 Dato  
20. november 2018 
Kl. 16.30-18.15 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Afbud: Pernille, Daniel Annie 
Anja deltog fra kl. 16.40 
Referat 
 

1 Godkendelse af dagsorden Alle 2 B Godkendelse af dagsorden 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 27/9-18 + 1/10-18 

Alle 5 
 

B Referater godkendt og underskrevet 

3 Nyt fra elevrådet Valdemar 10 O Elevrådet er konstitueret med Valdemar som formand og  
Esther 8.c som næstformand. 
Der har været drøftet flg: 
Trafik på Baldersvej – elevrådet planlægger igen i år en kampagne omkring 
parkering. Planen er, at disse kampagner skal være i en uge efter hver af 
ferierne: efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. 
Skolebestyrelsen opfordrer elevrådet til også at lave en kampagne på den 
store parkeringsplads. 
Antimobbestrategi – i vinter halvåret vil elevrådet stå for nogle 
arrangementer på tværs af klasserne, både i hallen og i samlingssalen. 
Skolemøbler – har drøftet skolemøblerne stand 
 
Michael og Birgitte ønsker at deltage i et elevrådsmøde. Valdemar inviterer 
dem med til mødet i januar. 



 
 

4 Budget 2019 Driftsudvalget 15 ODB Driftsudvalget har afholdt møde angående budget for 2019. Punktet har 
været på MED-mødet og nu drøftet på skolebestyrelsesmødet. Halvdelen af 
det overskud vi overførte fra 2018 er bevidst brugt til forskellige 
forbedringer inde og ude.  
Lisbeth fremlagde forslag til budget. 
Valdemar fortæller, at elevrådet ønsker, at der bliver kigget på 
skolemøblerne i udskolingen. 
Skolebestyrelsen efterlyser at budgetforslaget bliver set i en større 
sammenhæng.  
Ledelsen udarbejder en samlet plan til næste møde i skolebestyrelsen, hvor 
der også bliver en fysisk gennemgang/rundtur på skolen. 
Der er også et ønske om at få indblik i forbruget til vikarer. 
 

5 Kostpolitik. Se bilag udsendt 
af Daniel 

Arbejdsgruppen 10 DB Kommentarer til bilaget: 
De nordiske næringsstofanbefalinger har en meget videnskabelig tilgang, 
måske skal vi læne os op af de kostanbefalinger, der er i Danmark. 
En kostpolitik er vigtigt, men der skal være mulighed for undtagelser og 
særlige lejligheder som skolefest. 
Udkastet opleves restriktivt og der ønskes formuleringer som at begrænse 
o.l. 
Vi skal også sikre, at den enkelte lærer at sige fra i forhold til sunde og 
usunde valg. Her understreges at forældrene også har et ansvar for den 
”opdragelse” 
Ønske om at korte lidt ned i ”bullet 3” 
Arbejdsgruppen lægger op til, at der lægges op til diskussioner på 
klasseniveau. 
Mette skriver kommentarerne ind i den nuværende bilag og sender i første 
omgang til arbejdsgruppen og Michael. 
 

6 Kontrakt 2019 ML 10 OD Hovedoverskriften fra byrådet hedder ”Mennesker møder mennesker” ud 
fra det har direktionen udarbejdet 3 udviklingsspor: 



 
 

Vores relationer til folkestyret 
Vores relationer til borgerne 
Vores relationer til hinanden. 
Ud fra disse udviklingsspor er kontrakten bygget på. Kontrakten sendes ud til 
bestyrelsen, når den er godkendt. 

7 Udarbejdelse af høringssvar 

”Røgfri skoletid”. Se bilag. 

Alle 10 DB Kommunen ønsker en røgfri skoletid og også røgfri arbejdstid. 
Skolebestyrelsen skal udarbejde høringssvar om røgfri skoletid. 
Skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar, der indeholder flg. områder: 
Der er enighed om at røgfri skoletid er ønskelig, der er en bekymring for, 
hvordan det skal kontrolleres. 
Elevrådet har behandlet dette og problematiserer, hvordan det skal 
håndhæves. 
Anja skriver forslag til høringssvar og sender det til Michael. Mona sender 
høringsvarerne afsted fra både skolebestyrelse og elevråd. 

8 Forældrearrangementer: 

Digital Dannelse 15/1-19  

Lola Jensen den 5/2-19 

Alle 5 O Digital Dannelse: 
Datoen bliver meldt ud nu, og det bliver også sagt på 
kontaktforældremødet. 
Der bliver lavet en invitation (Michael og Daniel), der sendes ud på intra og 
kontaktforældrene bliver ansvarlige for en samlet tilmelding fra de enkelte 
klasser.  
 
På distriktsmødet i uge 48 gøres arrangementet med Lola Jensen færdigt. 
Denne invitation sendes også ud via intra. 

9 Nyt fra formand Michael 5 O  Michael roser skolefesten 

 Der er en ønske om, at skolebestyrelsen drøfter vores interne 
kommunikation (næste møde) 

 Hvem skal deltage i ansættelsessamtaler? Michael afklarer med 
Pernille. 

 Michael og Birgitte deltager i seminar med ”Skole og forældre” 



 
 

10 Nyt fra ledelse SR, ME, ML 10 O  Arbejdsmiljøgruppen er ved at udarbejde handleplaner i forlængelse 
af 3i1 undersøgelsen 

 Der er meldt ud til alle forældre omkring overgangen til uni-login for 
adgang til intra. 

 LMU arbejder med fagligheder på stilling skole. Hvad er det for nogle 
forventninger vi har til de enkelte fagligheder. Dette præsenteres 
senere i skolebestyrelsen. 

 Der er fra pressens side opmærksomhed på elevfravær. Vi har en del 
ekstraordinær fravær til ferie. Fra august og til nu har vi 80 elever, 
der har ønsket fri mere end 3 dage. Sidste år havde vi alt 171 elever. 

 Vi er ved at revidere skolens sorgplan. 

 Der er afholdt møde med forældreforeningen, der er valgt nu 
bestyrelse med 9 medlemmer. 

 14. januar er der møde med nye børnehaveklasseforældre 

 Der er fælleskabsdag d. 10 december i fritidsdelen 

 Gruppen, af de ”utilpassede unge” der er kommet i klubben, søger 
lige nu Hørning. Derfor er der en klubmedarbejder, der er 
”udstationeret” i Hørning 

 Der har været afholdt pædagogisk døgn for alle pædagoger 
 

11 Nyt fra medarbejdere LE, AN 5 O Intet nyt 

12 Punkter til næste møde Alle 10 B Drøftelse af skolebestyrelsens interne kommunikation 
Plan for investeringer og rundtur 
Vikarer og sygefravær 
Princip nr. 1 
Evaluering af skolefest 

13 Kommunikation til forældre Alle 10 B Udmelding om arrangement Digital dannelse 

14 Eventuelt Alle 5 O Med ud med referatet sendes oversigt over hvem, der er kontakt til hvilke 
klasser.  



 
 

 


