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Dato 27. februar 2018 

Tid  19.00 – 21.30 

Deltagere Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant 
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant 
Malene Gade, Forældrerepræsentant 
Morten Østergaard, Forældrerepræsentant 
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant 
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 
Jens Christian Miltoft, Elevrepræsentant 
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder 

Gæster  
 

Afbud Sascha Maria Noomi Löwenstein, Formand 
Alex Schmidt, Næstformand 
 
 

Referent Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 

 

DAGSORDEN 

 

NR. 1 19.00–19.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst 

Indhold Godkendelse af referat 
Godkendelse af dagsorden 
Punkter til evt. 

Referat Referat – ej 
Dagsorden – ej 
Punkter til evt. – ej 
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NR. 2 19.05–19.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Skolemad.nu 

Indhold Præsentation af skolemad til skolens. Et bud på mad til skolens elever. 
Herunder smagsprøver og gæster. 

Referat Det er et forældretilvalg – det virker godt! 
Ikke et alternativ til det videre arbejde med kantine –  
Men det et nemt bud på en tilvalgsordning for forældrene. 
 
Skolebestyrelse foreslår en prøveordningen for brug af skolemad. 
MBA tager opgaven i forhold til personale og forvaltning. 
MBA giver tilbagemelding pr. mail. Er der ikke benspænd kører vi med ordningen! 
Udvalget skal der sættes præg på! 
Mathias (leverandør) – en bod til skolefesten som reklame. 
Malene samt Anika sætter rammerne for udbud, reklamering etc. i samarbejde med skolens 
ledelse. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 

  

 

 

 

 

NR. 3 19.50-20.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold - Administration og ledelse (bilag sendt ud) 
- Medarbejderne 
- Eleverne 
- Forældrene 
- Skole & forældre 

Referat Adm. 

• Toiletplan omdelt. Toiletterne deles ud til klassevis i indskolingen – et drenge- og et 
pigetoilet. 

• Stor ros til vinterudstilling. 

• Den nationale trivselsmåling vil blive afviklet i tidsrummet. Information til 
forældrene uddeles den 5. marts. Gennemføres fra den 20. marts til den 31. marts. 

• Der skal understreges hvordan man forbliver anonym. 
Lærerne: 
OK 18 er man optaget af. 
SFO: 

• OK er også her samtaleemne. 

• Haft fastelavn – fint arrangement. 

• Grønnegården er blevet sat i stand og har fået et fint løft. Så mange af skolens 
elever forsøges tilgodeset. Mange forskellige aktiviteter mulige. 

• Er ikke åbent endnu! – Når græsset bliver grønt – åbnes det.  

• Hvorfor den ikke kan bruges skal lige gentages (MBA). 
Elever: 

• Drengene/piger i udskolingen vil gerne have flere toiletter! –  
 

• Dialog med forvaltning omkring om der er toiletter er i gang. Vi undersøger generelt 
eksisterende muligheder! 

• 9. klasse ønsker en form for fredagscafe i samarbejde med klubben for 8. og 9. 
klasse – noget der er lidt mere privat! Tages op i forhold til  

• Ungebyrådet: 

• 2. tema - Mobbestrategier forelagt det store byråd. 

• 3. tema – sandsynligvis er det næste tema er misbrug fx rygning -  
 
Forældre:  

• Flere forældre ønsker viden omkring forhold omkring OK08. 

• Skolen afventer udmelding fra forvaltning. 
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NR. 4 20.05-20.35 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Skolebestyrelsesvalg 

Indhold En drøftelse om valget, reklame og opstilling 
Valg i foråret - http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018  
 

Referat Skriv fra forvaltningen omkring valget. Handler om SB’s kompetencer i forhold til valget – 
omdelt. 
Inspiration fra Skole/forældre via ovenstående link. 
Tidsplan for valget – ledelsen undersøger formalia i forbindelse med afholdelse i forbindelse 
med referatet. – Punktet skal på næste møde. 
 
SB’s rolle? 

• Bod/stand til skolebestyrelsen til skolefesten.  

• Reklamering til selve festen omkring valget. 

• Skrive noget på Intra omkring valget på skolefestindbydelsen. 
 
Udvalg til forberedelse af valget: Sasha, Per, Morten. 
Sasha og Mikael indkalder!  
 

 

10 min. PAUSE og HIP HIP JENS CHRISTIAN HAR FØDSELSDAG 

NR. 5 20.45-21.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Basistilsyn og lovpligtige principper  

Indhold Gennemgang af basistilsyn. 
Hvilke lovpligtige principper har vi og hvilke mangler vi at lave? 

Referat 3 af de lovpligtige principper mangler. 
Procesplan for udarbejdning af de manglende principper skal foreligge den 1. maj 2018. 
Mikael og formandskabet udarbejder procesplanen (kommende skoleår inddrages) 
MED-udvalget kommer med input til SB vedrørende princippernes indhold.  
 

 

 

NR. 7 21.25-21.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Alle 

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat  

 

NR. 6 21.20-21.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formanden 

Overskrift Evaluering af mødet 

Indhold En kort runde blandt mødedeltagerne, om reaktion på mødet 

Referat Generelt blev mødet rost! 

NR. 8 TID: X min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: JMN 

Overskrift Opsamling til fremtidige møder 

Indhold Drøftelser der ikke behandles, men planlægges til fremtidige møder 

Referat Drøftelse af misbrug -rygning 
Samarbejde med klub 

http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018

