
 

 

 

REFERAT 
 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 22.6.20 kl. 18.30-21.00 

 
Mødedato 

22.6.20 
 Mødested/lokale 

Personalerummet 

Mødetidspunkt kl. 

18.30 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 
Deltagere 

Skolebestyrelsen og suppleanter  
 Afbud  

Meld afbud til Gert 

Direkte telefonnr. 

76 81 43 60 
 

 

Dagsorden 
 

 

 

Opstart 
● Spisning (30 min) 

 

Beslutningsspunkter 

● Årshjul og arbejdsplan for principper 20/21 (Lars S – 20 min) 
Årshjulet blev gennemgået og revideret. Arbejdet med principper udskydes til et 

onlinemøde i august. 
 

Diskussionspunkter 

● Skolens profil og flagskibe (Lars S – 30 min) 

o Hvordan ser vi som forældre skolen, og hvad tænker ledelsen? 

Skolebestyrelsen vil gerne i dialog med forældrene gennem forældremøderne, formen 

blev diskuteret. 

Profilområder: innovation, internationalt udsyn, sammenhæng i børns hverdag (kirke, 

idrætsforening, FDF, lokalråd m.m.), en skole gennemsyret af fællesskaber. 

Fundamentet er vores fælles værdisæt, med plads til prøvehandlinger i forskellige 

retninger, f.eks skolekor, bodymind academy, Erasmus, Edison. 

  

● Skoleåret der kommer (Gert – 20 min) 

Fokus i kommende skoleår bliver sammenhænge i børnenes hverdag. Fokus på 

kommunikation mellem skole og hjem, gennem ugeplaner. Vi vil gerne blive bedre til 

at arbejde tværfagligt. 

 

Orienteringspunkter 

● Status på udskoling (Henrik – 15 min) 
Henrik har været undersøgende i forhold til hvad der skal til for at vi vil kunne få for en 

udskoling i almenafdelingen på Skibet Skole. Næste skridt, at definere en vision, samt 

at udarbejde et overslag på hvordan økonomien vil være i det. Stine og Henrik 

arbejder videre med ideen. 

 

● Status på skolens hjemmeside, se bilag (Lars S – 15 min) 
Lars S. fremlagde de første tanker udvalget har gjort sig. Udvalget fik feedback – og 

arbejder videre. 

 

● Trafikforhold omkring skolen (Gert – 5 min) 

Lars S. og Gert har haft møde med beboere på Skibet Bakkevej, der udtrykker 

bekymring over trafiksikkerheden på vejen om morgenen og om eftermiddagen. Gert 

arbejder videre med de inputs der kom frem ved mødet. 

 

● Byggeri 
Bestyrelsen har været på rundtur for at besigtige byggeriet. 

 



 

 

● Aktuelt fra skolen 
Intet under punktet. 

              

Eventuelt (Lars S) 
● Mundtlig godkendelse af referat 
● Punkter til næste møde 
● Hvad skal kommunikeres videre 

 

  

 
 
Forplejning: Sommeranretning 
 
Med venlig hilsen 
Gert og Lars S 


