
SKOLEBESTYRELSESMØDE                                    
24. august kl. 17.30 – 19.30 
Mødet afholdes i bevægelsesrummet   
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, 

Jennie Connolly, Lasse F. J. Ankjær, Søren H. Andersen Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen,  

 
Afbud: Pia Hagedorn, Rico C. Gissel, Gitte H. Hansen, Lars K. Bojesen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 

2. Nyt fra skolens ledelse 
Kl. 17.05 - 17.20 

91 børn er startet i 0. klasse fordelt på 4 klasser, før ste skoledag gik godt og vi har kun fået posi-

tive tilbagemeldinger. Vi har tre 3 frivillige borgere, som er fordelt på 3 klasser. Det har i det 

hele taget været en god og rolig skolestart – vi er startet op med udeskole 0-4. klasse – praksis-

orienteret skole 5-9. årgang, det er hovedsagligt på fagdage om fredagen, det foregår. I uge 33 

havde vi 4 Covid-19 smittede elever og en lærer- de nye retningslinjer er tidkrævende og kræver 

en del kommunikation ift. hvem der er nærkontakter. Kunstgræsbanen forventes at påbegyndt 

til oktober. Vi skal være opmærksomme på ude det øgede pres på udeområderne. Vi skal have 

lavet en koordinering ift. skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder 

Dialogmøde med rådmanden d. 12. 10 – fra kl. 17 

Vi forventer at budgettet holder, og at gælden er afviklet ved udgangen af året. Der har været 

en lille justering i tildeling af midler med yderligere besparelser på specialområdet. Specialområ-

det generelt en stor udfordring i kommunen, da flere midler trækkes fra normalområdet over til 

specialområdet.  

Elevrådsrepræsentanter inviteres med fra næste møde – de er ikke valgt endnu.  

3. Nyt fra Fællesrådet 
Kl. 17.20 - 17.30 

Udgår.  

 

4. Godkendelse af forretningsordenen. Se bilag.  
Kl. 17.30 - 17.45 

Forretningsorden skal godkendes på to møder – ændring i Stk. 3 og stk. 4 jf nedenfor. 
 

Stk. 3 Årshjulet fastlægger mødedatoer for det kommende skoleår. Forslag til dagsorden 
fremsendes til enten formanden eller skolelederen senest 14 dage før mødernes afholdelse 
jf. datoer i årshjulet. Forslag fremsendes inkl. eventuelt bilagsmateriale, der lægger til grund 
for punktet behandling. 

 
Stk. 4 Formanden og skolelederen fastsætter dagsorden for møderne og fremsender senest 
7 dage inden mødet til medlemmerne den færdige dagsorden inkl. bilag. Omfattende bilags-
materiale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen. Dagsorden offentliggøres på skolens 
hjemmeside med de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt. 



 
Første godkendelse. 

  
 

 

5. Forventningsafstemning ift. årshjul samt nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper. Se bi-
lag 
Kl. 17.45 - 18.15 

Møderne er forsøgt fordelt på forskellige ugedage – varierer mellem 2 timers og 2,5 timers mø-

der. – alle møder starter kl. 17:00. Der er lagt 3 møder ind hvor mødet afholdes sammen med 

SFO forældrerådet. – hvor temaet er skole-hjem-samarbejdet.  

Der er indlagt faste møder før økonomipunkterne drøftes på skolebestyrelsesmøderne. Drøf-

telse af udvalgenes berettigelse – f.eks. it-udvalg og økonomiudvalget  

Godt når skolebestyrelsen deltager i ansættelsesudvalgene – det fungerer fint ad hoc – måske 

skal flere af udvalgene fungerer som ad hoc-udvalg hvor man indkaldes når der er en konkret 

opgave/et tema – så der ikke skabes forventninger om løbende indkalderser og involvering.  

Skolevejsanalyse – VK undersøger hvornår det er igen. 

Der mangler deltager i trafikudvalget – alle er velkomne – meld tilbage til Morten og VK – evt. 

nogle der ikke er medlemmer af skolebestyrelsen.  

 

6. Princip for undervisningens organisering 
Kl.  18.15 - 18.30 

Princippet er til endelig godkendelse dd. Alle delprincipper er godkendt i skolebestyrelsen gen-

nem sidste skoleår.  

Alle principper godkendes 

7. Trafik 
Kl. 18.30 – 18.45 

Drøftelse af henvendelse fra forældre – sikker skolevej under og efter etablering af Kunstgræs-

bane.  

Vi har fået fodgængerfelt og standsning forbudt på Koltvej samt ændring af trafikskiltning. VK 

har fået et spm. Vedr. sikker trafikvej i forbindelse med etableringen af kunstgræsbanen.  

Der etableres sikkerhedshegn ved byggepladsen – med en sluse ved mellemtrinsindgangen ud 

mod Lunden. Udfordring ift. cykelstien ved hallen og ned mod indskolingen.  

Cyklisterne ledes andre veje: Indskoling fortsætter med at komme ad stien fra hallen, opfordres 

til at trække cyklen af hensyn til at der kan opstå farlige situationer. Mellemtrin og udskoling op-

fordres til at cykle ad Koltvej og parkere henholdsvis ved adm. bygning og ved udskolingen. 

Lukke slusen ved indskolingsindgangen. Drøfte midlertidig/permanent sti ved SFO-legepladsen 

og ned forbi klubben. 

Bekymring ift. sikkerhed – Skolen vurderer behovet for ekstra tilsyn/ omfordeling af tilsyn i for-

bindelse med etablering af kunstgræsbane.  

8. Evt.  

Forslag om forældrenyt på AULA under linksamling.  

 
 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 090621 601 

Afgang fra 9. klasse 52 – Tilgang til 0. klasse 91 

Elevtal pr. 170821      629 



Indmeldte i SFO pr. 090621   266 

Indmeldte i SFO pr. 170821   286 

 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    

  

 


