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Referat SB nr. 36 

Mandag d. 13. maj 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) x Jens Dreyer (JED) x 

Hans-Jørgen Koefoed (KF) x Thomas Villum Jakobsen (TVJ) x 

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

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

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

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

 

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

2. Godkendelse af referat – B – D – B 
Referat godkendt.  
Opbakning fra skolebestyrelsen i forhold til konvertering af 1 usu time til 2-voksentime. 
 

3. Nyt fra formanden og andre – O – D 
- Mulighed for deltagelse i skole-klubforum. Michael deltager. 
- Morten orienterede om ansættelse af tysklæreren Marianne. 
- Morten orienterede om at skolen har fået lov til at slå en stilling op. 
- Kort orientering om sidste skoledag. 
 

4. Nyt fra elevrådet – O – D 
Intet nyt fra elevrådet. 

 
5. Unge og alkohol – Hvad er SB’ rolle? – O – D  

Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte arbejdet med en udskudt alkoholdebut og en  
fornuftig alkoholkultur i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse? 
- Morten orienterede om kommunens fokus på alkoholkultur, specielt i forhold til overgangen 

mellem folkeskolen og ungdomsuddannelsen. 
- En generel dialog om emnet, herunder også i forhold til grænser, aftaler og retningslinjer. 

Det er vigtigt at have dialogen. 
- Måske kunne det være en opgave for skolebestyrelsen at definere skolens holdninger. 
- Vigtigt at præge forældrene i retning af at påtage sig større ansvar, og udskyde debutalde-

ren. Kunne muligvis indgå i den kommende Pixibog. 
- Ifølge sundhedsstyrelsen er det centralt at der er aftaler mellem forældrene. Det sikre gode 

alkoholvaner. 
- Måske et oplæg for forældre og børn i forhold til alkohol og alkoholvaner. (alkohol og sam-

fund). 
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6. Opsamling på foredraget med Imran Rashid – O – D  
- Generelt godt arrangement. Spændende oplæg. Måske var de yngste elever lidt for små. 
- Vigtigt at have fokus på at lave flere af den slags arrangementer, fokus på fællesskab. 
- Måske overveje anvendelse af I-pad i undervisningen. Lidt samme problemstillinger. 
- Skolens holdning at man udelukkende benytter I-pad til læring, ikke som underholdning. 
- Måske en overvejelse værd om det bedste er at lave forbud. 
- Vigtigt at inddrage forældrene i arbejdet med regler og rammer for anvendelse af I-pad og 

mobiler. 
- Måske en ide at afprøve 3-måneders reglen. 
- Vigtig med lokale løsninger, som ikke bare er tilfældige afhængig af hvilke lærer man har. 
- Vigtigt at forældrene også har et ansvar i forhold til reguleringen. 

 
7. Undervisningsmiljø – O – D – B  

Drøftelse og planlægning af undervisningsmiljøundersøgelse.      
http://dcum.dk/grundskole/love-regler-og-anvisninger/undervisningsmiljoevurdering/dcum-vejledning-

undervisningsmiljoerepraesentanter-grundskolen. 

I loven står der at eleverne har ret til 2 elevrepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen. Valget af 
elevrepræsentanter bliver taget i elevrådet. 

 

 
8. Ejendomsservice. 

Skolebestyrelse er bekymret for serviceniveauet på ejendomsområdet, og tager punktet op i 
forbindelse med skoleforum. 

 
 

9. Regnskab – O – D – bilag 1 
- Morten orienterede om regnskabet.  
 

10. Meddelelser 
 
 

11.  Eventuelt 
- Peter orienterede om opstart af nye 0.-klasser. 
 
 

12. Punkter til kommende møder 
- På næste møde er der spisning. 

    

 

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


