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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 12.november 2019 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

Afbud: Mette, Morten 

Til stede: Anja, Astrid, Bente, Katrine, Gunni, Jacob, Hannah, Liva, Lisanette, Jan 

 

1. Bemærkninger til dagsorden 

 Forældrenyt udskydes til et Juleforældrenyt. 

2. Elevrådets punkt  

 Elevrådet havde kagesalg i oktober, og elevrådet stod også for pyntning til Halloween. 

 Elevrådet besøger Risskov Skoles elevråd d. 21.11. for at udveksle ideer med dem.  

 

Spisning (ca. kl. 18.15) 

 

3. Ordensregler (bilag) (18.45) 

Lisanette giver en indflyvning til punktet som belyser, hvad der satte arbejdet med ordensreglerne i 
gang og hvad formålet med at udarbejde ordensregler er. 
 
Gerne tydeliggøre, at det er skolens forventning, at forældrene bakker op om skolens regler og retnings-
linjer.  

Nye forældre på alle klassetrin skal præsenteres for skolens ordensregler. 

Ordensreglerne får et servicetjek en gang om året for at sikre, at de er opdateret. En pixiudgave kan sen-
des ud hvert år ved skoleårets opstart – med en præcisering ved overgange mellem afdelingerne. 

Ledelsen laver et standardskriv til forældre ved henvendelser om fri uden for skolefri perioder. 

Regler for inde ordning slettes. 

Lisanette sammenfatter ud fra kommentarerne, hvorefter det drøftes i PU og fremlægges til godkendelse 
på december mødet.  
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4. Madordning (20.00) 

 Er der nyt og noget der skal arbejdes videre med? 
 
Der blev drøftet forskellige forslag om madordning/kantineordning samt sponsorater, forældreinddra-
gelse mv. Desuden om overskud fra skolens løb kan bruges til at opdatere kantinekøkkenet, så det må 
bruges. Må vi fx leje kantinekøkkenet ud til nogle iværksættere, der ønsker at starte noget op? 

 Hvis noget skal sættes i gang, skal det være uafhængigt af skolens økonomi og drift. Der er behov for 
opklaring af mange tvivlsspørgsmål, inden noget kan startes op. Bo kan opklare mange spørgsmål – og 
adressere resten til relevante parter.   

 Jacob går videre med at definere et forslag, som han vender med Bo. Punktet sættes på næste bestyrel-
sesmøde.  

 Bente kontakter Skolemad.nu for en mulig aftale, og Gunni kontakter SlagterRiget ang. det samme.  

 

5. Nyt fra personalet (kl.20.20) (orientering) 
 
Jacob og Gunni orienterede.  

  

6. Meddelelser (kl.20.40) (orientering) 

 Esaa kids – orientering om planer for opstart 

 Jan orienterede om opstart af ESAA Kids, som starter op fra uge 3. 

 Stærkere læringsfællesskaber 

 Punktet udskydes til næste møde.  

 Fornyede fraværsregler – underretning til de sociale myndigheder v/15 % ulovligt fravær 

 Lisanette orienterede. 

 Dialogmøde 

 Katrine orienterede om dialogmødet på Skæring Skole. 

 SFO og computerspil 

Bente gør opmærksom på en spilproblematik i SFO, som hun drøfter med Ole Bro og som evt. drøftes i 

skolebestyrelsen efterfølgende.  

 På næste møde orienteres om bygningsændringer, lokaleplan mm ifm. Klubbens indflytning. 

Referat: Jan 

tel:87%2013%2090%2011
mailto:elle@mbu.aarhus.dk

