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 Dato  
1.juni 2022 
Kl. 17.00-18.45 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Boris, Henriette, Anton, Alberte, Marie, Anne deltager på teams 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. Mette og Mette går ca. 18.20 i forhold til 
forårskoncerten. De nye SB-medlemmer kommer kl. 18.00 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 28/4-22 

Alle 5 
 

B Referat underskrevet og godkendt 

3 Nyt fra elevråd Alberte og 
Anton 

10 O Intet nyt. 

4 Principper 
Princip nr. 3 om skole-hjem-
samarbejdet  
Princip nr. 4 - om læring. 
 
Princip 11 og 12 om 
mobiltelefoner og digitale 
medier  
 
Princip nr. 13 fremsendes til 
kommentering og 
godkendelse inden mødet. 

Boris, Helle og 
Katja 
 
 
 
MS 
 
 
 
Boris  

20 DB Princip nr. 3. Afsnittet om TS-møder skal udgå. Mette og Mona retter 
igennem vedr. intra og AULA. 
Herefter godkendes dette. 
 
Princip nr. 4 godkendes 
 
Princip 11 og 12 tilrettes og udsendes til godkendelse. 
 
 
Princip nr. 13 Mette og Mona retter igennem og derefter godkendes 
princippet. 
 
 



 
 

 

5 Evaluering af 
Kontaktforældremøde 

Alle 10 D På baggrund af sidste kontaktforældremøde beslutter bestyrelsen ikke at 
fortsætte med kontaktforælderordningen, men tage kontakt til 
forældrerådene, hvis skolebestyrelsen har brug for sparring og input til 
forskellige temaer. 
Der tilknyttes et skolebestyrelsesmedlem til hver årgang. 
Helle skriver et oplæg til kommunikation omkring dette. 

6 Dato for skolefest Alle 5 DB Anja vil gerne være en del planlægningen af næste skolefest. Anne deltager 
også i arbejdsgruppen. 
Skolefesten bliver d. 3. november. 2022 

7 Nyt fra formand Helle 5 O Helle, Anne, Mona og Mette har været til forårsfest med det politiske niveau 
på Fælleden. 
Helle og Mona takker de afgående medlemmer. 

8 Nyt fra medarbejdere MS 5 O Intet nyt. 

9 Nyt fra ledelsen ME, LI, SR, ME 5 O • Der skal ansættes en administrativ leder, hvor Michael deltager i 
samtalerne, en special-lærer, hvor Boris deltager og en 
specialpædagog, hvor Anne deltager.  

• Vi er ramt af en del alvorlig sygdom blandt personalet. 

• Forældreforeningen afholder lejr for indskolingen i uge 24 mandag til 
torsdag. Skolen har forlagt undervisning og SFO til Ravnsøhytten fra 
kl. 8.30-16.00 de fire dage. Der har været afholdt møde med 
forældreforeningen, og vi har efterfølgende besluttet, at de yngste 
specialklasser ikke deltager. 

10 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Helle skriver kort referat. 

11 Velkommen til nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Helle/alle 35 O Skolebestyrelsen bød velkommen til de nye medlemmer, som blev 
introduceret til skolebestyrelsens arbejde. 
Mødekalender og kontaktpersoner fra skolebestyrelsen blev vedtaget. 

12 Eventuelt Alle 5 B  



 
 

 

Herunder dato for næste 

møde 


