
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 17. november 2015 i personalerummet kl. 19.00 

 

 

 

 

1. Til stede ved mødets begyndelse. 

Jytte Pedersen, Rikke Lund Ehrenreich, Stian Ehrenreich, Jaafar Pouraliabuzar, Søren 

Marcussen, Anders Winding, Anne Lene Eskesen, Ditte Løvbjerg, Farah Awad, Ayman 

Lyassimi, Mette Andersen, Klavs Heltoft, Ole Skov 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 7 og 8 fremrykkes til efter punkt 4. Ekstra punkt 8a: Skal skolen ansøge om, at 

konfirmationsforberedelsen træder i stedet for understøttende undervisning? 

 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

4. Nyt fra elevrådet 

- Forslag om fodboldturnering.  

Ledelsen undersøger muligheden for, at der i løbet af en dag inden jul kan afvikles en julecup 

for 7.-9. årg. OS kontakter idrætslærerne. 

 

- Mulighed for bederum i forhallen til svømmehallen 

Ifølge skolens regler må der ikke holdes andagt e.l. på skolen. 

 

- Relief/kunstværk i 400-fløjen rengøres for ”papir-kugler”   

GG sættes på sagen. 

 

7.   Regler for anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden 

      Forslaget blev vedtaget. Ordet ”slukkede” suppleres med vendingen ”sat på lydløs”     

      Klasselærerne udbreder budskabet til eleverne. 

 

8.   Skal vi indgå i gratisordning, der betyder, at alle elever får et stykke frugt dagligt? 

      Firmaet, der levere frugten, ansøger om tilskud fra EU (75%) og fra fonde (25%). Elever, der  

      tilmelder sig, kan herefter få gratis frugt. Skolen finansierer løbende købet af frugt.  

      Herefter bliver skolen godtgjort udgiften ved årsskiftet (ca. 125.000 kr).  

 

5. Meddelelser. 

RULL pt. Orientering om det vedtagne dispositionsforslag. 

Forslaget blev fremvist ved opslag i pausen. Forslaget kan tillige tilgås via Forældreintra. 

De afsatte midler til projektet ventes kun at kunne dække omkostninger lokalemæssige 

ændringer i indskolingsafsnittet. Inventar skal skolen selv finasiere. I den administrative 

afdeling forventes der en skrabet model uden indvendige vinduespartier. Skolen forventer at 

kunne afse omkring ½ mio til formålet, da der findes et akkumuleret overskud. Den endelige 

beslutning træffes på et SB-møde i februar/marts måned. Mødet bliver evt. indkaldt 

ekstraordinært. 

 

I forbindelse med projektet vil 3 skolemøbelfirmaer udarbejde 3 alternative forslag til indretning 

af klasselokaler (ialt 9 forslag). Forslagene omfatter et: 

0. kl-lokale, 2. kl-lokale og et 5. kl-lokale.  

Skolen udvælger herefter ét forslag fra hvert firma. Lokalerne indrettes i foråret 2016, og 

møblerne er prøveopstillet til en gang i efteråret. 



 

 

6. Skal vi formulere en vision? 

Følgende formulering blev vedtaget: 

Vi vil udfordre og udvikle eleverne fagligt 

Sammen med forældrene danner vi livsduelige og demokratiske mennesker 

 

8a.  Skal skolens ansøge om, at konfirmationsforberedelsen træder i stedet for understøttende  

       undervisning? 

       Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig dette. 

 

 

9.   Eventuelt. 

- Orientering om skolens beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af skyderi og vold og 

trusler. 

Der tages kontakt til politiet for at afklare om beredskabsplanen er tidssvarende. Det 

undersøges bl.a. om det i sådanne situationer anbefales at ringe 114 i stedet for 112. 

 

- Mødet d. 16/12: Der planlægges med et kort møde, der starter kl 18 eller måske før, hvis 

dagsordenen kræver det. Mødet afsluttes med julefrokost. Kvalitetsrapporten behandles bl.a. 

på mødet. 

 

- Punkt til møde efter jul: Trivselsmåling af elever (Ugebrevet A4). 

 

 

 

  Referent: Klavs Heltoft 

 


