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Referat SB nr. 40 

Tirsdag d. 12. november 2019 klokken 18.30 – på Lærerværelset 

 

Tilstede (X), fraværende (-), afbud (A) 

Søren Østergaard (SØ) x Rikke Krogh (RIK) A 

Morten Naumann (MN) x Mads Lægaard (MAL) x 

Peter Mortensen (PMO) A Jens Dreyer (JED) A 

Hans-Jørgen Koefoed (KF) x Anne Gramtorp (ANG) x 

Mads Suren Kristiansen (MS) A Kirsten Sørensen (KIS) x 

Michael Preisler (MIC) x Christine M. Wilhelmsen (CHW) A 

Klaus Gade Fisker (KGF) x Alan Qilej, elev 8AB (elev rep.) x 

Jakob Tage Ramlyng (JTR) x Wilhelm Mortensen, elev 8AB (elev rep.) x 

 

1. Godkendelse af endelig dagsorden – O – D – B (underskriv bilaget) 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat – B – D – B 
Referat godkendt. 
 

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
Morten orienterede om status på vikardækningen i kommunen på baggrund af den kortlægning 
der er gennemført og behandlet i skole børneudvalget. 
Michael orientrede om møde i skoleforum. Her blev der anbefalet at man i folkeskolen skal ar-
bejde med fire verdensmål. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Der har været afholdt fælles elevrådsmøde. Her blev der bl.a. talt om ungebyråd, kantinedrift 
på forskellige skoler. 
I eget elevråd talt om kantinen, udsmykning i skolen og hvordan vi passer bedre på skolen. 

 
5. Regnskab – O – D – bilag 1 

Morten orienterede om regnskab.  
Forventes et lidt mindre underskud end det vi forventede ved årets start. 

 
6. Sidste skoledag – O – D – B – bilag 2 

Generel dialog om det videre forløb.  
Det blev aftalt at elevrådsrepræsentanterne vil tale med deres klasse i forhold til behov for af-
holdelse af sidste skoledag. 

 
7. Aula – O – D  

Orientering og status på Aula. 
Morten orienterede om opstart i forhold til Aula. Her talte vi bl.a. om anvendelse af Nem-id. 
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8. Udgangstilladelse – O – D – B – bilag 3 
Drøftelse af princip for udgangstilladelse. 
Generel drøftelse af udgangstilladelser. Det blev aftalt at vi skal arbejde med princip for ud-
gangstilladelse, herunder fokus på samarbejdet med forældre. Morten vil gerne skrive på for-
slag til ændring af princip for udgangstilladelse. 

 
9. Skoledistriktsændringer – O – D  

Er der særlige forhold vi skal være opmærksom på som skolebestyrelse. 
Morten orienterede i forhold til skoledistriktsændringer, herunder at der var 13 potentielle 
kommende elever. 
 

10. Infomateriale – O – D – B – bilag 4, Herunder evaluering af infomødet. 
Udkast til materiale. 
Generel tilfredshed med materialet. Alle kunne genkende skolens værdier i hverdagen, med 
det der blev beskrevet i infomaterialet. 
 
Infomødet forløb rigtig godt. Rød tråd i oplægget. Også generel tilfredshed med de tilbagemel-
dinger fra forældre, der deltog. 
 

11. Valg af skolefotograf – O – D – B – der kommer et par folder med fra forskellige skolefo-
tografer 
Mads ser på fotofirmaer inden for en uge og melder tilbage.  
 

12. Meddelelser 
Morten orienterede om at der var slået en kantinelederstilling op. Michael deltager som repræ-
sentant for forældrene. Ansættelsessamtaler foregår den 9. december kl. 15.30 

 
13.  Eventuelt 

 
14. Punkter til kommende møder 

Sidste skoledag – opfølgning på elevernes ønske og holdning i 9.kl 
Princip for udgangstilladelse – udkast til nyt princip 

 

    

 

Signaturforklaring: O = Orientering 
  B = Beslutning 
  D = Drøftelse 
  b = Bilag 


