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 Dato  
2. marts 2022 
Kl. 17.00-18.45 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Henriette, Katja, Anton, Alberte 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B  
Dagsorden godkendt. 
Anne skriver minireferat 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 25/1-22 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet 
Referat fra 6. december 2021 underskrevet 

3 Nyt fra elevråd Alberte/Anton 10 O Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidst. 
Elevrådet har været rundt i klasserne sammen med pedellerne for at 
orientere om skolens nye affaldssorteringssystem. Det har de gjort super 
godt. 

4 Vedtagelse af budget 2022 
(bilag følger) 

LI 15  DB Lisbeth gennemgik regnskabet fra 2021, budgettet med de nuværende 
tildelinger og budget 2022 med prioriteringer. 
Skoledelen har brugt af overskuddet fra 2020 i budgetåret 2021. 
I Corona perioden er der mange børn, der er blevet meldt ud af tilbuddet. 
Alligevel kommer fritidsdelen ud med et lille overskud. 
Specialklasserne har i 2021 ikke brugt af bufferen, da det er lykkedes at 
balance dette skoleår i forhold til tildelingen. 
Budget 2022 godkendt.  
 

5 Opdatering principper 
Udkast Nr. 7 (bilag) 

 
ME/ML 

15 ODB Princip nr. 7 udsat til næste gang 
 



 
 

Praksis Nr. 13 (bilag) 
Oversigt lovpligtige 
principper (bilag) 

LI/SR 
ME 

Princip nr. 13. 
Kantinen har under Corona været lukket i længere perioder. 
Nu er den åben igen efter almindelige principper. 
Der tilberedes mad ud fra de gældende kostråd. Der er nogle begrænsninger i 
forhold til indkøbsaftalen. 
Der har i en periode været arbejdet med rød, gul og grøn i forhold til 
vurderingen af sandhedsværdierne i maden. 
I Soffen er der som udgangspunkt ikke mulighed for morgenmad, men der er 
havregryn og mælk til rådighed, hvis der er børn, der ikke har fået 
morgenmad hjemmefra. 
Om eftermiddagen er der fire forskellige slags frugt og grønt samt brød. 
I Klubben kan der købes æbler, figenstænger mv. Resterne af brød og frugt 
bliver brugt i klubben. 
Der er ikke længere mulighed for at købe slik mv. i klubben 
Arbejdsgruppen retter princip nr. 13 til og sender det til godkendelse i 
bestyrelsen. 
 

6 Skoleårets planlægning ML 10 O Vi er i gang med skoleårets planlægning og planlægger med ministeriets 
vejledende timetal. Vi arbejder videre med de muligheder frihedsgraderne 
giver os, som både medarbejdere og elever oplever som givende både i 
forhold til både læring og trivsel. 
Udarbejdelse af skoleplanen er godt i gang i samarbejde med medarbejderne 
og lærernes tillidsrepræsentant. 

7 Skolebestyrelsesvalg - 
valgmøde 

Helle/ML 10  O På opstillingsmødet dd. vil Mona og Helle præsentere med hvad, og hvordan 
skolebestyrelsens arbejder. Der er mulighed for at opstille indtil 16. marts. 
Der er 4 ledige pladser 

8 Planlægning af 
Kontaktforældremøde 28/4 

Søren/Anne 10 DB Søren og Anne har udarbejdet et forslag til dagsorden. 
Velkomst 
Præsentation 
Hvad er kontakt forældrerollen? Hvad er formålet med kontaktforældrene? 
Værktøjskasserne – nye input 



 
 

 
 

Kommunikation – hvordan lever vi op til vores værdier i denne sammenhæng. 
Søren reviderer dagsordenen og sender den til Helle, der sammen med Mona 
sender dagsordenen ud. 
Mona lægger datoen i kalenderen til kontaktforældrene. 

9 Nyt fra formand Helle 10 O Helle takker for opbakningen til de små film, der er lagt ud i forbindelse med 
skolebestyrelsesvalget. 

10 Nyt fra medarbejdere MS 10 O Der er god energi i medarbejdergruppen i forhold til at arbejde med 
frihedsgraderne. 
Medarbejderne er i øjeblikket i gang med at drøfte forbedringer i vores 
mødestruktur. 
Fleksibilitet i planlægning af egen arbejdstid er vigtig for medarbejderne. 
Medarbejderne giver udtryk for, at de fleste faglokaler er ved at være 
nedslidte. 

11 Nyt fra ledelsen ME, LI, SR, ME   Skriftlig orientering udsendt inden mødet. 

13 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Anne sender minireferat til Helle, inden det lægges på AULA 

14 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 B  
 
Vikardækning – hvordan? 
Princip nr. 7 
Budgetønsker til kommunen 
Forretningsorden – Mona og Mette udarbejder et forslag 
Skoleudvidelse og ny daginstitution i området. 


