
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 04. september 2019 kl. 16.30 – 18.30 

i mødelokalet på overbygningen 

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB & FORETAGSOMHED 

 

 

 

 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Anne Mette Sommer Karlsson 
 

O= Orientering  
D= Drøftelse  

B= Beslutning 

Fraværende: Anna Kjær,  

 

16.30 1. Spisning  

16.50 2. Sang – velkomst – Referat fra sidst (Bilag 2) Siden sidste mødes referat har hovedskolens personale givet 

sin respons på morgensamlinger og fader Vor. Der var en 

tydelig holdning til, at bebevare Fader Vor. Kommende 

afdelingsmøde vil overbygningen drøfte fællessamlinger i 
dette skoleår. 

17.00 3. Årsberetning 2018/2019 (Bilag 3) O 

- Drøftelse af årsberetningen  

Præsenteret og justeret. Vil ligge på hjemmesiden. 

17.15 4. Nyt fra elevråd O 

- Hvad har der været talt om på de første møder? 

Overbygningen: Drøftet, hvordan forældrene motiveres til 

Aula: Ide om konkurrence mellem klasser med fx mødre 

versus fædre. Ide om Aula-fest.  

Halloween fest. 
Hovedskolen: Elevrådet har fordelt boldbaner. Der er lavet 

kreative opslag om kvartalets klasse. 

17.25 5. Bestyrelsens årsplan (Bilag 05a) O/D/B 

- Vi kigger på udkastet og drøfter videre derfra 

Justeret 

17.45 6. Forretningsorden (Bilag 06) D/B  

- Drøftelse af forretningsordenen  

- Er der behov for justeringer? 

Udsat 

 

17.55 7. Bus og skematider 2019/2020 O/D 

- Ændringer af skemaer gav urolig start på overbygningen 

Opfordring til, at skolebestyrelsen får feedback om, hvem gør 

hvad & hvornår, når der kommer henvendelser fra forældre. 
 

18.10 8. Aula – En ny kommunikationsplatform er på vej (oktober 2019) O 

 Aula afløser skoleIntra 

 Forberedelse af forældregruppen i løbet af efteråret 

 Se evt. www.aula.dk 

Vi krydser fingre for, at Aula kommer i gang fra uge 43. 

 Forslag om spotkurser i uge 43 for forældre.  

 Forslag om bannere eller flyer om aula 

 Opfordre klasseforældreråd om at tale om Aula og 

hjælpe hinanden ved sociale arrangementer 

 Bestyrelsen taler om, at nogle kunne få et korps af 
hjælpere 

 God præmie til klaser med flest forældre på Aula 

 

 

 

18.20 9. Meddelelser 

 

 Aug 
2019 

Aug 
2018 

Aug 
2017 

TS 68,03 67,48 65,23 

SFO 63,17 65,54 62,47 

KLUB 76,79 56,28 63,60 
 

 

 Kontaktpersoner fra skolebestyrelsen justeres hvert år 
op til sommerferien, så lærere kender kontaktpersoner 

forud for efterårets forældremøder. 

 

 

 

 
 

 

 

18.25 10. Eventuelt 

 

Stillingsopslag fra SFO. Ulla skriver ud, hvornår der er 

ansættelsessamtaler. Invitation til, at medlem fra 

skolebestyrelsen deltager. 
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