
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Tirsdag den 24. januar 2017 på personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

1. Til stede.  

Irene Bak, Ole Skov, Søren Marcussen, Helle Sværke, Kim Olesen, Tanja Noe, Irene Bak, 

Klavs Heltoft, Ditte Løvbjerg, Lone Nitschke, Stian Erhenreich 

Afbud: Anders Winding, Jytte Pedersen, Camilla Loft, Ayman Lyassimi, Birgitte Seeberg  

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat af seneste møde. 

Godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet. 

Intet 

 

5. Meddelelser. 

- Kort orientering om status på ombygning. Byggeriet forventes afsluttet omkring d. 9/2 

- Boldbanens dræn repareres pt. og godt en uge frem. Der placeres stationær vagt ved 

tilkørselsvejen til Bakken. 

- Skolens ene sekretær Lisbeth er langtidssygemeldt. Vi har været heldige at få en vikar, 

Marianne, som tidligere har været vikar for Lisbeth. 

- Ole fremlagde status på indskrivning. Der er pt. indskrevet elever til 3-4 bh-klasser. 

 

6. Skolebestyrelsens forhold til SFO forældrerådet:  

Man foreslog et fast punkt på skolebestyrelsesmøderne: Nyt fra SFO-forældrerådet. 

Desuden anbefalede bestyrelsen, at SFO-forældrerådet med udgangspunkt i samarbejdsaftalen 

drøfter, hvordan man ønsker kontakten til skolebestyrelsen. Punktet tages op på et senere møde. 

  
 

7. Drøftelse af skolebestyrelsens holdning til forældrebetaling i forskellige afskygninger: 

 

Klassekasser: 

Der er forskel på klassekasserne formål: 

Indskoling/mellemtrin: (Irene) Disse årgange har behov for mindre køb af f. eks. legetøj i 

frikvarter, pizza til et arrangementer, en biograftur ol.. 

Udskoling: (Lone) Disse årgange har behov for at opbygge en større beholdning til f. eks. ekstra 

tilbud på lejrskole, sidste skoledag, - herudover også mindre køb til f. eks. til is, biograftur ol.. 

Der blev foreslået, at skolebestyrelsen fastsætter et max beløb på 50-100 kr. 

Derudover har klasserne mulighed for at indsamle penge gennem elevaktiviteter så som: Åben 

Skole, indsamling af affald, salg af julekalendere, salg ved forældre-/elevarrangementer ol.. 

Beholdningen af klassekassen bør administreres af en forældre. 

Ledelsen udarbejder forslag til retningslinier. 

 

Bring your own device 

Ledelsen indsamler information om B&U´s anbefalinger og holdninger til området. Findes der 

specifikke krav fra magistratens side? 

Punktet tages op på et senere møde. 

 

Penalhus m. indhold (høretelefoner in-ear ell. on-ear) 



Spørgsmålet om høretelefoner blev debatteret på sidste bestyrelsesmøde. Her udtalte 

bestyrelsen, at sådanne må regner under bagatelgrænsen. 

Skolebestyrelsen drøftede, om der skal udarbejdes en liste over, hvad eleverne forventes at 

medbringe gennem deres skoletid (farveblyanter, lommeregner, passer, ørepropper mv.). 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

 

 

 

Referent Klavs Heltoft 


