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Emne

Referat

Velkommen til vores nye
elevrepræsentanter i skolebestyrelsen
• Nyt fra elevrådet

Elevrådet har nået at holde et enkelt møde her efter sommerferien. De har på mødet bl.a. snakket om en et ønske om en
elevfest på skolen.
De to elevrepræsentanter skal til et fælles elevrådsmøde i kommunen senere i september måned.
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Godkendelse
• Forretningsorden.
Bilag er vedlagt
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Orientering

Der har været et elevønske om, at eftermiddags-mad-snack til
elever i 4. – 9. årgang, som er med i madordningen, kan gives
om formiddagen før middagsspisepausen i stedet for om eftermiddagen. Dette tiltag er allerede aftalt og bliver snarligt sat i
værk i praksis på skolen.
Forretningsordenen blev godkendt.

Orientering om skolebestyrelsens årshjul.
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• Årshjul
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Drøftelse
• Evaluering af forældremøder

Evaluering af forældremøder i 2-3. årg., afd. B og C (forældremødet for 0. / 1. årgang afholdes 06.09).
Der opleves, at det giver fin mening med fælles opstart, hvor
ledelsen byder velkommen med et lille oplæg m.m. Det er også
til fællesdelen, at en repræsentant fra skolebestyrelsen fortæller om bestyrelsens arbejde.
Derudover opleves det ligeledes at give mening, at der fortsat
differentieres på input til fællesdelen af møderne, sådan at der
også fremover er forskel på fx at være i indskolingen og på mellemtrinnet som forælder.
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Orientering/drøftelse
• Budgetforhandlinger
Høringssvar

Vi besluttede, at der fremover forud for skoleårets start sendes
links til forældrefoldere til alle årgangs forældre.
Høringssvar - budgetforhandlinger
Der har været samrådsmøde skolebestyrelsesformænd og
næstformænd, hvor der er fremlagt tanker om kommende års
budget. På disse møder blev der bl.a. sagt, at der potentielt er
udsigt til besparelser i 2023 og frem.
Høringssvar vedr. budgettet blev drøftet, og der var enighed op
indholdet. Høringssvaret sendes ind seneste d. 7/9-2022 kl. 9.
Høringssvar – ”Sammen om skolen”
BFU har drøftet og godkendt et oplæg om ”Sammen om skolen”. Der er høringsfrist d. 5.10.22. Der blev drøftet indhold til
et høringssvar, som sendes ind.
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Orientering/drøftelse
• Retningslinjer for mobiltelefoner
• Retningslinjer for opsætning af køleskabe

Retningslinjer for mobiltelefoner:
Det er fastlagt, at vi lovgivningsmæssigt, ved inddragelse af mobiltelefoner, som skole har ret til at opbevare disse, også til dagen efter, såfremt forældre ikke afhenter på inddragelsesdagen.
Retningslinjerne er godkendt i bestyrelsen.
Vi vil på et senere tidspunkt drøfte i medarbejdergruppen om
en revidering af denne retningslinje.
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En evt. revidering vil også blive drøftet i elevrådet og i bestyrelsen.
Retningslinjer for opsætning af køleskabe
Det blev besluttet, at det, bl.a. pga miljøhensyn og stigende el
udgifter, fremover ikke bliver muligt for forældre opsætte køleskabe i de enkelte klasser.
Principper for uddeling af materialer
Dette princip skal gendrøftes på et senere tidspunkt.
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Meddelelser og orientering
Skolebestyrelsesformanden
• Samrådsmøde d.
25/8

Heidi og Bjørn har været til samrådsmøde på kommunen. Der
blev på mødet snakket om økonomi og rekrutteringsudfordringer.

Personalet

Der er læsedag i indskolingen 21.09. I afd. B er der læsedag
07.09.
Bjørn deltager i ansættelsessamtaler d. 20/9 til stillingen som
bh. kl. leder, som blev slået op i fredags.

Skoleledelsen

Fest i SFO´en for børn, forældre og søskende 07.09.
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EVT.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

Næste møde tirsdag d. 11/10-2022
Punkt til senere møde: Brug af frivillige voksne på skolen.
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