
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 22. august 2016 på personalerummet kl. 19.00 
 

 
 
 
1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Rikke Lund Ehrenreich, Ditte Løvbjerg, Lone Nitschke, Irene Bak, Jaafar Pouralisbuzar, Anders 
Winding, Stian Ehrenreich, Dorte Bach, Klavs Heltoft og Søren Marcussen. 
Afbud: Jytte Pedersen, Anne Lene Eskesen, Lone Nitschke og Ole Skov.  

2. Godkendelse af dagsorden. 
Der tilføjes et nyt punkt ang. mulighed for kortere skoledag, der erstatter tidligere punkt 7.  
Dette punkt udskydes til der er blevet valgt elevrådsrepræsentanter. 
 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt med kommentaren at mødet blev afholdt den 13. juni 2016. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
- Ingen repræsentanter til stede. 

 5. Meddelelser. 
Orientering om tidsplan for ombygning som den tager sig ud pt. 
- Byrådet har den 17 august endelige vedtaget bevillingen til ombygningen. Der afholdes 

styregruppemøde torsdag den 25. august 2016. 
 

6. Forberedelse af valg af tre medlemmer til skolebestyrelsen ons. d. 7/9 kl 17 
Herunder afklaring af hvilke tre medlemmer i nuværende bestyrelse, der er på valg ;-) 
-    Jaffar er på valg og udtræder 
-    Rikke er på valg 
-    Anne Lene er på valg 
Der afholdes valgmøde som et fyraftensmøde den 7 september kl. 17.00 - 18.00. På mødet vil 
der bliver orienteret om ombygningen. På indbydelsen gives der mulighed for at ønske 
børnepasning. 
- Husk opdaterede valgregler. Angiv de valgte mødedatoer for indeværende skoleår. Vedhæft 

folder ang. skolebestyrelsen til indbydelsen. Der ophænges opslag med information om 
valget til skolebestyrelsen i SFO’en. 

   
7.   Drøftelse af mulighederne for at afkorte skoledagen. 
-   På baggrund af et forældreønske tages emnet op til drøftelse. Der blev udleveret en vejledning 
     fra undervisningsministeriet til gennemlæsning. Der blev redegjort for de løsninger vi har taget  
     i brug på skole ved 0. årgang og specialklasserne, samt de muligheder der er for øvrige klassetrin 
     og konsekvenserne af et tilvalg af en forkortelse af skoledagen. 
     En efterfølgende drøftelse af holdninger til, samt fordele og ulemper ved en forkortelse af 
     skoledagen blev SB enige om at sende spørgsmålet om holdninger hertil tilbage til personalet på  
     skolen. Emnet tages efterfølgende, i god tid inden planlægningen af næste skoleår, op i SB. 
 
9.   Evt. 
      -     
 
 
 

  


