
 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 20/2-2019 kl. 17.00-19.00 

 

 

Mødedeltagere - inviterede 
 

 X = deltager 

Else-Marie Thomsen 9A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Heidi Lykke Jensen 8A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Charlotte Egholm Lyngsø Næstformand X 

Carsten Brahms         Forældrerepræsentant X 

Karina Nørgaard    Forældrerepræsentant X 

Heidi Kiel Forældrerepræsentant X 

Lisbeth Mastrup Nielsen Forældrerepræsentant X 

Bjørn Johansen Forældrerepræsentant X 

Linda Møller Viuff Medarbejderrepræsentant X 

Helene Vendelbo Frandsen Medarbejderrepræsentant X 

Henrik Andersen SFOleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Jette Horsted Skoleleder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Elevråd og elevforhold 
- Nyt fra elevrådet 

 

 Intet.  

2 Drøftelse 
- Opfølgning på trivselsrådsar-
rangementet d. 28/1 
- Evaluering og det videre ar-
bejde 

 

 Engagerede forældre. Meget positive tilbagemeldinger.  

 Generelt behov for synliggørelse og tydeliggørelse af Trivselsrød-
dernes ansvar og opgave.  

 Lave en pjece/flyer om det at sidde i trivselsråd.  

 Udvalg der arbejder videre med materialet fra mødet: Carsten, 
Charlotte, Karina.  

3 Orientering 
- Ny aftale fra folketinget 
- Næste skoleårs planlægning 
- Organisering af skoledagen 
 

 Folketinget har vedtaget en justering af skoledagens længde 
samt større fokus på bestemte fag.  Skoledagen forkortes 2,25 t i 
indskoling. Fra 4. -9. kan man efter §16b afkorte med 2 timer.  

 Der indføres praksisfag i 7. og 8. årgang hvoraf Håndværk og De-
sign skal udbydes.  

 Fremlæggelse af 1. udkast til skoledagens organisering.  

4 Drøftelse 
- Årsmøde 
 

 SB indkalder til Årsmøde 25. marts kl. 19.00.  

5 Drøftelse 
- Høringssvar vedr. ny struktur 
for juniorklubber og ungdoms-
klubber 

 SB bakker op om oprettelse af Juniorklub og Ungdomsklub i Ki-
bæk.  Mette laver et forslag til høringssvar.  



 

 

  

 

Bilag er vedlagt. 
 

6 Orientering 
- Lån af lokaler til overnatning 

til trivselsarrangementer 
uden lærerdeltagelse – en-
deligt dokument 
 

 SB godkender retningslinjer.  

7 Orientering 
- Budget 2019 

 

 Regnskabet for 2018 viser et mindre overskud, som genbevilges i 
regnskabsåret 2020.   

 Budget 2019 er gennemgået  

8 Meddelelser og orientering 
 

 
 

- Skolebestyrelsesformanden 
 

 Afventer fortsat at der påmonteres et sponsorskilt på pannaba-
nerne. 

- Personalet 
 

 Spændende alternative aktiviteter i uge 6.  

 Planlægger Trivselsdag for hele skolen fredag d. 1. marts. Bør-
nene er sammen på tværs fordelt efter ”store og små venner”.  

 HV og LV er genvalgt til SB. 

- Skoleledelsen 
- AULA 
- Ny børn- og ungepolitik 

www.herning.dk/boerne-og-
ungepolitikken 

 

 Lavet undersøgelse omkring mobiltelefoner. Lærer Pia Majlund 
inviteres til at fremlægge resultater på næste SB-møde. 

 I foråret igangsættes med kursus for AULA-agenter, ledelse og 
personale.  AULA tages i brug fra næste skoleår.  

  

- SFOleder 
 

 Justering af skoledagens længde betyder længere åbningstid i 
SFO.  

 Nye takster pr. 1. aug udmeldes senest 1. maj.  

9 Evt. 
 

 Skolebestyrelsesinternat fre 4. – lør 5. okt 2019 

10 Lukket møde:  
 

 

11 Næste møde:  
Evt. punkter 
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