
Skolebestyrelsesmøde 

23-08-2021 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 
 
 

1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse (herunder Corona situationen), formanden, 
medarbejder repræsentant, skole og forældre – (45 min) 
 

Elever:  

• Ventes først til næste møde. 
 

Ledelse:  

• Toiletterne er færdige. Henrik har informeret forældrene om, at dørene til de fem af 
toiletter først bliver installeret i uge 44 

• Politiet har været på besøg for at inspicere trafikken. Alt er i orden.  

• Legeplads 

• Klager over eleverne. Både fra Frihedens Center og fra naboer til skolen.  

• Stillingsopslag – der er meget få ansøgninger.  

• Ledelsen er noget mere væk i løbet af efteråret.  
 

Forældrene: 

• Der har været en henvendelse om IT-sikkerhed (sociale medier) for børn.  

• Der er sendt en mail om skolemad til bestyrelsen. Vi afventer en evaluering af 
tilbuddet.  

 
Medarbejder: 

• Der er nogle uklarheder omkring årgange. Der er ikke ensartethed i årgangene, det 
vil sige, at der er forskellige løsninger.  

• Der arbejdes stadig med at finde fodfæste i ny struktur.  

• Der er en del håndværkerbiler i skolegården for øjeblikket. Vi skal hjælpe hinanden 
med at fortælle, at det ikke er tilladt for bilerne at køre ind i skolegården.  

 
 

2. Årets mødedatoer (15 min) 
 

• Datoerne er drøftet. Der er foretaget ændringer på to datoer. Disse er skrevet ind i 
planen nedenunder.  
 

 
3. Fordeling af skolebestyrelsesrepræsentanter til klassetrin? (15 min) 

 

• Bestyrelsen fordeler datoerne mellem sig.  

• Marcel sender et inspirationsmateriale rundt, som kan bruges. Blandt andet kan 

fortælles om bestyrelsens fokuspunkter Havnen, toiletterne mv.  



• Nævn gerne, at der er valg til foråret.  

 

4. Høringssvar (materiale er fremsendt) (45 min) 
 

• Marcel har lavet et udkast, som sendes.  

 
5. Lukket punkt – opfølgning fra før sommerferie - Rasmus (30 min) 

 
 

 
6. Principper for skole- hjem samarbejde – klarhed over hvem der har ansvar for hvad og 

hvem der har mandat til hvad (30 min) – dette punkt frafalder hvis tiden ikke tillader 
det. 

 
Udsættes til næste møde 
 
 

 
7. Eventuelt. 

 
Intet. 
 

 
 

Forberedelse/kommentarer: 
 
Pkt. 2: Mødedatoer til kommende skolebestyrelsesmøder: 
 
Mandag d. 20. september kl. 17.30-20.30 – erstattes med onsdag 22. september 
Torsdag d. 14. oktober kl. 17.30-20.30 
Tirsdag d. 16. november kl. 17.30-20.30 
Tirsdag d. 21. december kl. 17.30-20-.30 – erstattes med torsdag 16. december 
Torsdag d. 20. januar kl. 17.30-20.30 
Mandag d. 21. februar kl. 17.30-20.30 
Tirsdag d. 22. marts kl. 17.30.20.30 
Torsdag d. 21. april kl. 17.30-20.30 
Mandag d. 16. maj kl. 17.30-20.30 – erstattes med torsdag 19. maj 
Tirsdag d. 14. juni kl. 17.30-20.30 
 
Pkt. 3: Overvej hvilket klassetrin du vil være skolebestyrelses repræsentant for (du skal deltage i 
første møde, hvor du fortæller klasse trinet lidt om skolebestyrelsens arbejde. 
 
 
Pkt. 4: Læs høringssvar materiale igennem og hav dine eventuelle kommentarer med til mødet. 
Kig evt. det høringssvar vi sendte afsted sidste år. 


