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Dagsorden   Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

  Christina   

2   Nyt fra ledelsen   
Orientering   

 Basistilsyn gennemgås 

  

  

  

 Skolefoto 

AN gennemgår listen over basistilsyn, som skolen skal leve op til. Skolen 

lever op til disse tilsyn, dog skal der udarbejdes en procesplan ift. de 

principper, som mangler. 

 

Skolen vil finde et nyt firma, da det firma, som har været brugt i år, ikke 

har løst opgaven tilfredsstillende. Ledelsen tager kontakt til et nyt firma.  

Ledelsen  

3   Nyt fra elevrådet   
Orientering   

1. Arbejde med ordensregler  

2. Inddragelse kantine  

3. Udskolingen pauseområderne  

4. Andet  

Udgår  Elevrådet   

4   Nyt fra Kolt-Hasselager 

Fællesråd   
Orientering   

   Der er borgermøde om tryghed d. 24.4, det afholdes på skolen.  

Der er generalforsamling 21.3. i Fællesrådet.  

Ulla  

Skolebestyrelsesmøde   06.02.2018  Kl. 19-21  

  

Møderum/Ny adm.   

  



5   Budget  
Oplæg og drøftelser   
Godkendelse  

BS præsenterer budgettet for 

2018, skolens ønsker   

Ift. skolens ønsker om investeringer i 2018 har SB flg. kommentarer: 

Prioritering af flg. områder: Kantinen, investeringsplan for inventar, små 

investeringer skal bare ordnes, Helhedsplan for udeområder 

implementeres i etaper, Fællesrum ift. små miljøer.  

SB er interesseret i at arbejde videre med ansøgning af fondsmidler ift. 

helhedsplanen. Mellemtrinnet skal prioriteres i helhedsplanen.  

Bilag, som er udleveret på mødet, sendes til skolebestyrelsen sammen 

med referatet. Helhedsplan medsendes også. 

BS/AN   

6   Forældresamskabelse i 

lokaldistriktet om Dagtilbud 

hhv. Skole-hjemsamarbejdet  
Drøftelse   

 Opfølgning på fællesmødet  AN fremlægger en opsummering af tilbagemeldingerne fra sidste møde. 

Forældrene har gennemgående givet udtryk for, at alle gerne vil 

samarbejdet med institutionen/skolen, bare man ved, hvad man kan 

arbejde med – og hvilket arbejde, der forventes af en, altså at 

indflydelsesrummet og -mulighederne er klart afgrænset. Desuden en 

udfordring til, hvordan vi sikrer, at det ikke kun er de forældre, der har 

særlig indsigt gennem deres råds-og bestyrelsesarbejde, men at vi får 

forklaret og defineret for alle forældre, hvad samskabelse er – og 

hvordan man kan tage del i det.  

Hvordan skal vi arbejde videre med det? Afdækning af hvad forældrene 

kan forvente af skolen, herunder hvordan vi bruger Min Uddannelse i 

hverdagen til kommunikation om barnets læring og trivsel. Fokus på det 

ambitiøse fællesskab og drømme omkring, hvad vi kan opnå ved 

samskabelse.  

 AN  

7   Princip for SFO  
Drøftelse   

 Udkast til Princip for SFO drøftes   

  

Oplæg v. VK/AN  

Proces for drøftelse defineres  

Input registreres i referatet og indarbejdes efterfølgende 

 

Udsat   

VK/KH  

 8   Princip for 

klassesammenlægning   
Drøftelse og beslutning  
  

 Skolen har brug for, at princippet  

 ændres lidt – dette drøftes og   

 besluttes  

 Bilag 1  

Spørgsmålene drøftes, og ansvar/opgaver fordeles  

 

 

Princippet vedtages.  

  

 9   Procesplan for 

klassesammenlægning   

 Bilag 2  Procesplan vedtages med tilføjelse af, at der afholdes et forældremøde.    



Drøftelse og beslutning  

 10  Procesplan for udarbejdelse 

af resterende, lovbefalede 

principper   
Drøftelse og beslutning  

  AN færdiggør oversigten over principper, og dem, der skal udarbejdes. 

Punktet tages op på mødet 14.3.  

  

 11  Ordensregler  
Drøftelse og beslutning  

 De ordensregler, som eleverne     

 selv har udarbejdet, præsenteres   

 og besluttes  

Udsat    

 12 Henvendelse ift. Mobilpolitik   Iht. årshjulet drøftes mobilpolitik på mødet 14.3.   

 13   Eventuelt   Kursus for skolebestyrelsen  Kursus for SB 12.4. kl. 17 – 19: Kaja og Christina beslutter, om kurset 

gennemføres denne dag (Lone og Dorthe kan ikke deltage).  

 

   

    PÅ NÆSTE MØDE           

   

   

Med venlig hilsen   

Christina B. Hatting, formand   

Annette Roed, skoleleder    

   

   

   

   


