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SIDE 1 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d.25. februar 2020 

kl.18.00 – 21.00 

i personalerummet 

Deltagere: Anja, Morten, Robert, Astrid, Bente, Mette, Katrine og Steffen (forældrerepræsentanter), Han-
nah og Max (elevrepræsentanter), Gunni og Jacob (medarbejderrepræsentanter), Jan (ledelsesrepræsen-
tant). 

Afbud: Lisanette 

1. Bemærkninger til dagsordenen 
Kathrine vil gerne skrive indlæg til forældrenyt – Det besluttes, at der laves et forældrenyt i lø-
bet af næste uge (uge 10) 
 

2. Elevrådets punkt 
Elevrådet er i gang med at etablere affaldssortering – har indtil nu lavet nogle undersøgelser 
af, hvad der bliver smidt ud. Det lille elevråd har lavet fastelavnsbolleuddeling.  
Der er lidt uklarhed om, hvem af lærerne, der står for det lille elevråd – her taler vi om, at 
Rikke kontakter til Nanna, der nævnes af Hannah 
 
 
Spisning 
 

3. Orientering om økonomi – orientering om positiv udvikling  
Jan taler med Bo om at reetablere økonomiudvalget, som lovet af Bo i starten af skoleåret. In-
put fra bestyrelsen om mødefrekvens mv. Morten, Asta, Anja og Gunni. Vi aftaler et indle-
dende møde med Bo. Bo sørger for at indkalde til økonomiudvalgsmøder i et interval – der gør, 
at skolebestyrelsen føler sig klædt på til at deltage i skolebestyrelsesmøder.  
 
Vi har fået gældssanering – og halvdelen af vores gæld er eftergivet. 
 Den nye tildelingsmodel vil umiddelbart give et billede, der peger i retning af, at vi får en lidt 
bedre tildeling end hidtil.  

 

4. Sparring til ledelsesteamet v/Niels Pedersen, skoleleder Sølystskolen – i foråret. 
Vi får sparring af Niels i ledelsesteamet, i forhold til planlægningen af skoleåret. Niels er med 
os 1 -2 dage om ugen. Punktet drøftes 

 
5. Madordning (beslutning) 
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SIDE 2 

Finansieringen af madordningen med Ellevangløbet er fuldt lovligt, så længe der er åbenhed 
om formålet med løbet. Jan har aftalt at finde den bedst mulige placering til automaten, og Jan 
fremlægger de omkostninger, der er ved etablering. Ud fra dette beslutter bestyrelsen, om vi 
skal sige ja tak til madordningen og aftale en treårig kontrakt med Michaels Skolemad –  
Det er blevet undersøgt, hvordan vi finansierer madordningen. 

• Kommunikationen herom er vigtig, fordi der er forældre, der vil udfordre, skolebesty-
relsens prioritering af brug af penge på mad frem for støtte af børn, der har det svært. 

• Bo skal kigge kontrakten igennem inden denne underskrives. Hvis Bo siger god for kon-
trakten – beslutter skolebestyrelsen at etablere en madordning med Michaels mad. 
Jan kontakter Michael om beslutningen. 

• Der laves en plan for bestilling og opfyldning af automat.  

•  Kan der etableres en støtteforening – hvor forældre indbetaler til skolen?  Gunni un-
dersøger, hvordan vi kan etablere vedtægter etc. for sådan en forening. Hvem vil sidde 
i denne forening? Skolebestyrelsen vil gerne initiere etableringen.  

 
Tak for i aften til elevrådsrepræsentanterne 

 
6. Håndtering af elevoverfald i udskolingen torsdag den 6. februar 2020 – Der orienteres herom 

af JP og RU - Der stilles flere spørgsmål, hvordan fastholder vi eleverne i udskolingen? – Hvad 
vil vi være med til her på skolen? Hvordan balancerer vi tolerance og respekt blandt eleverne 
og mellem medarbejdere og personale? Der er en opbakning fra skolebestyrelsen til, at vi har 
en lav tolerance for, elever med dårlig opførsel - og voldsom adfærd.  
Lad os holde fast i, at det var en rigtig god fest for udskolingen. Vi taler om, hvordan vi kan ar-
bejde med at bevidstgøre om sprogbrug blandt elever og forældre.  
 

7. Nyt fra personalet (orientering) Gunni orienterer herom.  
 

8. Meddelelser/orientering  
 

• Status på Lisanettes sygemelding – Lisanette hilser og er i bedring.  

• Konstituering af Jan som skoleleder og Rikke som viceskoleleder frem til sommerferien 

• Claus Lemming har fået ledelsesopgaver på onsdage.  
 

9. Evt.  
 
Referent: Rikke 
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