
Referat SB møde den 20. 10 2015 kl. 19 – 21.30 

 

Til stede ved mødets begyndelse. 

Rikke Ehrenreich, Jytte Pedersen, Stian Ehrenreich, Anders Winding, Ditte Løvbjerg, Farah Awad, mette 

Andersen, Lone Nitschke, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov, Dorte Bach 

 

Afbud fra: 

Jaafar Pouraliabuzar, Anne Lene Eriksen, Fordusa Nur 

 

2. Dagsorden godkendt 

 

3. Referat godkendt 

 

4. Nyt fra elevrådet 

 

 Elevrådet ønsker en fodboldturnering, evt. med naboskoler. Næste skoleår ønskes deltagelse i Eks     tra 

Bladets turnering. 

Problemer med at mange ønsker at bruge fodboldbane foran kantinen. SB foreslår at Elevrådet laver en 

fordelingsnøgle mellem klasserne. 

 

5.  Meddelelser 

 

RULL orientering: 

B&U har fundet penge til ombygning af administrative fælleskaber. Der holdes møde om indretning den 

26.10 kl. 14 – 15.30 

Den 2.11. kl. 14 – 15.30 præsenterer arkitekten et projekteringsforslag for 300 og 400 fløjen for styregrup-

pen. 

Den 9.11. kl. 15 -16 har skolens workshopdeltagere mulighed for at give input til dette forslag. 

Den 17. 11. kl.14.30 – 15.30 holdes styregruppemøde, som opfølgning på feed back og beslutning om pro-

jekteringsplan.  

Mødereferater kan findes på forældre- og personaleintra. 

 

 
6.  Forslag til princip vedr. religionsoplysning og religionsudøvelse i skoletiden – bilag 
 

Forslag vedtaget med ændring. Elevrådet gøres bekendt med det nye princip, der kan læses på skolens 

hjemmeside. 

 

 

7. Skal vi formulere en vision? 2. behandling af punktet fra mødet i september. 

 

Lang drøftelse af forslag til formuleringen af skolens vision, men stadig ikke helt tilfredsstillende. Punktet 

udsættes til næste møde 

 

 



 

8. Regler for anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden 

 

Skoleledelsen udarbejder nyt forslag til næste møde. 

 
9.  Udtalelse til høring vedr. EUD 10 – bilag 
 
 

SB bakker op om indstillingen, men finder det væsentligt, at 10.klasse centre i deres nuværende form stadig 
findes, som et alment tilbud 
 

10.  Udtalelse til høring vedr. ny børne- og ungepolitik – bilag 
 

.SB tilslutter sig MED´s udtalelse 

 

 

11.  Udtalelse vedr. ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet – bilag 

 

SB tilslutter sig indstillingen 
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