
 

 

 

REFERAT 
 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 16.12.19 kl. 18.30 - 21.00 

 
Mødedato 

16.12.19 
 Mødested/lokale 

Personalerummet 

Mødetidspunkt kl. 

18.30 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 
Deltagere 

Skolebestyrelsen og suppleanter  
 Afbud : 

Niels, Susanne, Lars L. 

Direkte telefonnr. 

76 81 43 60 
Referent:  

Irene Uhrbrand 

 

Dagsorden 
 

 

 

Opstart 
● Julefrokost (30 min) 
● Gerts observationer/oplevelser fra den første tid på skolen (30 min) 

 
Gert fortalte om sine første observationer af en god skole. Han udsender julebrev til forældre 
med nogle af sine betragtninger. 
 

Beslutningspunkter 

● Besparelser i Børne- og Familieudvalget (bilag eftersendes når de er modtaget fra 

forvaltningen) (Gert – 15 min) 

Drøftet i bestyrelsen. Lars S. Skriver forslag til høringssvar og rundsender i 

bestyrelsen til godkendelse. 

 

Diskussionspunkter 

● Evaluering på skolefoto (Lars S – 20 min) 

o Opfølgning på fotograf: pakker, priser, kommunikation siden sidste år 

o Er skolefoto stadig er noget, vi som skole skal tilbyde? 

Lars S. Og Frank R. udformer et spørgeskema, som udsendes til forældre. 

 

● Aula: Hvordan er overgangen gået? (Lars S – 10 min) 

Generel tilfredshed med opstarten for alle parter. Der sker fortsat forbedringer. Skolen   
har tilkøbt en widget til sygemelding af elever, som er i anvendelse.  

 

Orienteringspunkter 

● Principper (Stine – 15 min) 
Opdatering på arbejdet og det videre forløb i 2020. 

● Verdensarvsambassadører (Gert – 15 min) 
4. klasserne har været i Jelling og er blevet verdensarvsambassadører. De deltog i 

Unesco fejringen i oktober. 
● Tyskland 2020 

Genforeningen fejres med et Sigurd Barrett arrangement for skolen. Der er 

elevudveksling med Harrislee 
● Byggeri 

En del forberedende arbejde er gået i gang. Inspektørboligen er tømt, træer er fældet, 

jord og fliser omkring huset er fjernet. Den lille sorte pavillon ved den lille boldbane er 

fjernet. 

Der begynder at komme fondsmidler hjem til multibane bag hallen. 

 

● Aktuelt fra skolen 

Trivselsforløb for 4. Klasser igangsættes med Bodymind Academy. Arbejdet 

starter i januar og er centralt finansieret. 

Pædagogiske medarbejdere har fået en læringsmakker til observation og 



 

 

feedback på undervisning. 

Specialafdelingen indgår i et udviklingsarbejde sammen med LEGO-fonden. 

Vi mangler pt en speciallærer. 

              

Eventuelt (Lars S) 
● Mundtlig godkendelse af referat 

Referatet godkendt 
● Punkter til næste møde 

Skolens profil 
Kommunikationsstrategi 
Sætte arbejdet med principper på årshjulet 
Erfaringer fra elevrådet med brug af mobiler ved inde pauser om morgenen 7.50-8 

● Hvad skal kommunikeres videre 
Julebrev fra Gert til forældre 
Der udkommer referat fra hvert skolebestyrelsesmøde 
Spørgeskemaundersøgelse vedr. skolefoto 

 

  

                                                                                                                                                            
 
Forplejning: Julefrokost 
 
 
Med venlig hilsen 
Gert og Lars S 


