
Referat fra skolebestyrelsesmøde 15-11-2022 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Store personalerum 

Gæster: Ole Bro, Joan Naldal (den forælder, som har bidraget til fundraising i SFO) 

Referent: MK 

 

18.00 Joan Naldal fortæller generelt om fundraising i forhold til skoledelen og Ole Bro fortæller 

efterfølgende om den specifikke proces i SFO 

Skolebestyrelsen er nysgerrig på, om vi kan trække yderligere på fundraiser, og hvad det i givet fald kalder 

på. 

Joan har hjulpet SFO med fondsansøgninger. Der er to ansøgninger ude i øjeblikket. I cirkabeløb er den ene 

på 800.000 med en egenbetaling på 200.000, og den anden er på 1.600.000 med en egenbetaling på 

800.000. 

Pengene er ansøgt til tre udendørs projekter. Mooncarbane, nyt bålhus samt renovering af træværksted. 

Der er desuden planer om forskellige projekter i Containerhavnen. 

Skolebestyrelsen er selvsagt positiv over initiativet.  

I det tilfælde, at vi får tildelt en større sum penge, skal der tænkes i en helhedsplan, som gavner hele 

skolen. Man kan inddele projektet i delfaser og efterfølgende prioritere indsatserne. 

Fundraising og hele den efterfølgende proces er enormt tidskrævende og vil kræve en indsats fra en række 

mennesker. 

Skolebestyrelsen behandler punktet på næste møde. 

 

18.40 Spisning 

19.10: Skolebestyrelsens forretningsorden (bilag) – endelig godkendelse 

Forretningsordenen godkendes. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne underskriver en tavshedserklæring. 

 

19.15: Princip for lejrskoler (bilag) – endelig godkendelse 

Katrine har tilrettet princippet ud fra tilbagemeldingerne på sidste møde. 

Princippet godkendes og lægges på hjemmesiden. 

 

19.30: Nyt fra Elevrådet 

Elevrådet har ikke sendt en repræsentant denne gang 

 



19.45: Forslag til revideret antimobbestrategi (bilag) 

Michael har udarbejdet et forslag til revidering af den nuværende antimobbestrategi, hvor der er foretaget 

nogle mindre ændringer. Forslaget godkendes. Antimobbestrategien kan med fordel behandles endnu en 

gang, hvor form og indhold strammes op. Den tages med i PU, hvorefter skolebestyrelsen konfirmerer 

indholdet. 

 

20.00: Læringssamtalens indhold 

Der er blevet arbejdet med bevægelsestema igennem de seneste læringssamtaler. Michael og Lisanette 

fortæller om initiativerne udsprunget af temaet med det formål, at alle forældrerepræsentanter er 

opdateret, hvis de ønsker at deltage i læringssamtalen d. 13.december kl. 10-12. 

Det er ledelsens oplevelse, at skolens bevægelsesprofil i høj grad er blevet styrket og inkorporeret i skolens 

kultur og pædagogiske praksis i den periode, der har været fokus på den. 

Bevægelsestemaet har kørt som hovedemnet i læringssamtalerne i et års tid og afsluttes i den nærmeste 

fremtid. Tanken er, at arbejdet med bevægelsesprofilen på skolen naturligvis skal fortsættes og udvikles. 

Der vælges nyt tema i begyndelsen af det nye år til læringssamtalerne i 2023.  

 

20.20: Siden sidst: 

• Status på princip for bæredygtighed. Punktet tages med udgangspunkt i refleksionsmodellen op til 

drøftelse på bestyrelsesmødet i marts måned. 

• Forældrehenvendelse om senere mødetidspunkt for de ældste elever. Skolebestyrelsens holdning 

er, at det har for vidtrækkende konsekvenser for bl.a. skolens struktur, medarbejdernes arbejdstid, 

fritidsaktiviteter mm.  

• Høringssvar på besparelser i Børn og Unge. Katrine fremsender skolebestyrelsens høringssvar. 

 

20.30 Information 

- Medarbejdere:  

To af klasserne på 5. årgang har været på lejrskole. Det har især været en gevinst på det sociale område.  

Alle klasseteams skal have Teamudviklingssamtaler (TUS), hvor der er fokus på teamsamarbejde, co-

teaching, bevægelse i undervisningen mm.  

- Ledelsen: Sygefravær, social kapitalmåling, nyansættelser, status på ukrainske og modtagelsesklasser, 

påbud fra DCUM på klassemiljø i 1.Y. 

- Formanden: 

Hvis man ønsker at bidrage med noget under eventuelt, bedes man meddele det senest ved begyndelsen af 

mødet. 

20.55 Eventuelt 

  


