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Dato Tema 

Onsdag den  
19. august  
kl. 17.00 – 19.00 
 

SB konstituering, valg af formand og næstformand.  
 
Gensidig forventningsafstemning på basis af SB-håndbogen, forretningsordenen, 
skolens årshjul/prioriterede indsatser - og den enkeltes muligheder for at byde ind 
og tage medansvar for skolens drift og udvikling i SB.  
 
Introduktion til arbejdet med principper 
 
Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Mandag den  
21. september  
kl. 17.00 – 19.00 
 

Forventet regnskab 
 
Samskabelse herunder bl.a. skole/hjemsamarbejdet og samarbejdet i lokaldistriktet 
i et 0-18 års perspektiv  
Princip for forældreansvar revideres og godkendes på skolebestyrelsesmøde i 
november. 
 
 

Torsdag den  
12. november  
kl. 17.00 – 19.00 
 

Stærkere læringsfællesskaber/ SLF: Orientering om indsatser.  
 
Frivillighed, politik ift. samarbejdet med frivillige.  
 
Helhedsplan for udeområder – hvor langt er vi – hvad kan vi gøre næste år for at 
komme videre hermed? 

Tirsdag den  
15. december  
kl. 17.00 – 20.00 
 

Forventet regnskab 2020 / foreløbig budget 2021 
Tilbagemelding social kapital-måling 
 
Evaluering af behov for nye principper, der kan understøtte skolebestyrelsens vision 
for skolen 
 
Plan for løbende udskiftning af skolemøbler – hvordan skal vi finansiere det? 

Onsdag den 
20. januar  
kl. 17.00 – 20.00 
 
DT, FU bestyrelser 
og SFO 
FORÆLDRERÅD 
DELTAGER 

MS/MP/VK: Tættere samarbejde med FU og dagtilbudsbestyrelse – hvordan? 
- (Fællesskabsdagen) 
- Andet? 
 
MP/VK: Bofællesskab klub/skole – forældreinddragelse og processer medarbejderne 
imellem, status på sammen flytning klub/ skole. 

Torsdag den  
25. februar  
kl. 17.00 – 19.00 
 

Regnskab 2020 / endeligt budget 2021 
Fællesskabsdag 2021 – status fra udvalget 
 
OBS: SB-medlemmer forbereder sig på deltagelse i prøveskoledagen 

Onsdag den  
24. marts  
kl. 17.00 – 19.00 

Forventet regnskab 2020 
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Onsdag den  
28. april  
kl. 17.00 – 20.00 
 
SFO 
FORÆLDRERÅD 
DELTAGER 

Drøftelse af temaer til næste års arbejde 
 
Behov for nye principper i forhold til at understøtte skolebestyrelsens vision med 
skolen 

Tirsdag den  
22. juni 
kl. 17.00 – 19.00 

Forventet regnskab 
 
Skolens arbejde og indsatser igennem året præsenteres  
 
Evaluering af årets arbejde i SB - hvad er vi stolte af, hvad kunne vi gøre mindre af - 
og hvad vil vi bringe med os/have fokus på i næste skoleår? 
 
Temaer til 2021/2022 endelig beslutning 
 

 

 


