
 

 

  

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag d. 26/2-2020 kl. 17.00-19.00 

 

 

Mødedeltagere - inviterede 
 

 X = deltager 

Mette Andersen             Skolebestyrelsesformand X 

Charlotte Egholm Lyngsø Næstformand X 

Carsten Brahms         Forældrerepræsentant Afbud 

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 

Heidi Lykke Jensen, 9A Elevrådsrepræsentant X 

Maja Gaardsvig Madsen, 9A Elevrådsrepræsentant Afbud 

Henrik Andersen SFOleder X 

Jens Agergaard Viceskoleleder X 

Jette Horsted Skoleleder X 

 
 
 

Emne 
 
 

Referat 

1 Elevråd og elevforhold 
 

• 7. og 8. årgang ønsker sig nye stole i klasserne. Flere stole er i 
stykker.  

• Fra overbygningen efterspørges at vikarerne har flere kompe-
tencer til de fag de skal undervise ind.  

• Igangsat konkurrence om at lave logo til elevrådet. 

2 Drøftelse og gruppearbejde 
Fortsættelse af arbejdet med 
visionen 
Bilag er vedlagt 

 

•  

3 Orientering 
Økonomi  
 

• 2019 regnskab:  underskudet er mindre end forventet.  

• Overførsel fra 2018 til 2020.  

• Presset på økonomien i 2020 bl.a pga forholdsvis lavt elevtal i 
flere klasser.  

4 Orientering og drøftelse 
Ansøgning til forkortelse af 
skoledagen 
 

• Til næste skoleår ansøges i lighed med nuværende om at for-
korte skoledage for mellemtrin og udskoling med 2t/uge.  

5 Drøftelse 
Ansøgning om ekstraordinær 
fritagelse fra undervisning. 
 

• Udkast til ansøgning uddelt. Endelig udgave godkendes på næ-
ste SB.  

• Der informeres på kommende forældremøder.  



 

 

  

 

Forslag til skabelon v/ JHO 
 

• Ministeriets bekendtgørelse lægges på skolens hjemmeside.  

6 Orientering 
Fælles kommunalt arrange-
ment i Herning Kongrescenter 
d. 26/5  

 

• CBL inviterer alle medarbejdere i Børn og Unge samt bestyrelser 
til fællesarr. i Kongrescenteret d. 26. maj kl. 16.45 – 20.30 

o Oplæg v. Lene Tanggård fælles for alle 
o Dernæst deles mellem skole og dagtilbud.  

• Ekstra skolebestyrelsesmøde d. 2. juni som erstatning for d. 
26/5 

7 Meddelelser og orientering 
 

 
 

- Skolebestyrelsesformanden 
 

• Henvendelse fra forældre vedr. visning af film i indskoling under 
spisning.  Medtages i revidering af kostpolitikken.  

- Personalet 
 

• Trivselsdag fre d. 28. feb, hvor alle blandes på tværs af årgange.  

• Uge 6, hvor skemaet er brudt op. Mange forskellige projekter i 
gang i klassen, bl.a terminsprøver og forældrepraktik.  

- Skoleledelsen 
 
 

• De Nationale test er politisk til debat. Bliver muligvis frivilligt i in-
deværende skoleår.  

- SFOleder 
 

• Velllykket fastelavnsarrangement. Godt samarbejde med Kryds-
feltet.  

8 Evt. 
 

 

9 Lukket møde:  
 

 

10 Næste møde:  
Evt. punkter 

 

 
 

 


