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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 13. august 2019 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

Til stede: Oskar, Hannah, Morten, Mette, Bente, Anja, Astrid, Robert, Katrine, Jacob, Steffen, Gunni, Lisa-
nette og Jan 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

- Forældrenyt udkommer i slutningen af august måned, skriver Katrine? 

 

2. Forældremøder dagtilbud – fordeling af de sidste møder 

i. 26.8. kl. 19 Ellevang - Morten og Flintebakken – Astrid 

ii. 27.8. kl. 19 Tornebakken - ? og Børnehuset ved skoven – Katrine  

iii. 28.8. kl. 17 Børnehuset Næringen – Katrine 

 

Det er ikke muligt for skolebestyrelsen at komme forbi Tornebakken d. 27.8. 

3. Elevrådets punkt   

Det er uafklaret i skrivende stund om der er valgt elevrepræsentanter til SB 

De to nye elevrepræsentanter Oskar og Hannah deltog i mødet. 

 

Spisning (ca. kl. 18.30) 

 

4. Økonomi (kl. 19.00) (orientering og drøftelse) 

 Orientering om den generelle situation i forhold til skolens økonomi (Orientering) 

- Kantinen 
- Gældsafvikling 
- Nyt fra administrativ leder 

Lisanette orienterede om baggrunden for lukningen af kantinen. Elevernes og personalets argumenter blev 
læst op og drøftet i bestyrelsen, og bestyrelsen var enige i det vigtige i at have en kantine.  Der er enig-
hed om, at det er absolut nødtvunget, at vi må lukke kantinen.  
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Bestyrelsen problematiserede, at præmisserne for afviklingen af gælden blev ændret af distriktschefen uden 
at inddrage skolebestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne invitere distriktschefen til kommende bestyrelses-
møde. Anja inviterer.  

Lisanette undersøger, om det i løbet af de næste 14 dage kan lade sig gøre at etablere et madtilbud til ele-
verne i en eller anden form. Har man konkrete forslag, sendes de til Lisanette. Efter de 14 dage nedsæt-
tes et kantineudvalg fra bestyrelsen bestående af Bente, Morten og Lisanette. Invitation til lærerne om 
at deltage også. 

Bestyrelsen fastholder ordningen med at alle elever skal blive på skolen i skoletiden. Lisanette og Jan samler 
udskolingen og orienterer dem om skolebestyrelsens beslutning. 

Katrine laver et skriv om bestyrelsens drøftelse til forældre og børn og beder om input til konstruktive for-
slag til et tilbud. Skrivelsen sendes ud sidst på ugen. 

 

5. Drøftelse høringsmateriale (kl.19.30).  

 Lisanette laver en indflyvning til punktet (beslutningspunkt). 

Lisanette gennemgik høringsmaterialet. Bestyrelsen tog materialet til efterretning uden kommentarer.  

 

6. Brainstorm til interesseområder for SB arbejdet (20.00) (drøftelse) 

 - Ordensregler 

 - Kvalitetssamtale? 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

7. Nyt fra personalet (kl.20.30) (orientering) 

Gunni og Jacob orienterede om diverse og problematiserede den manglende rengøring generelt og især op til 

skolestart. Den nye administrationsleder følger op på rengøringen fremadrettet.    

8. Meddelelser (kl.20.45) (orientering) 

Lisanette orienterede, bl.a. om det nye administrative fællesskab og ledige stillinger.  

 

Referent: Jan 
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