
Referat af møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 13. juni 2016  
 

1. Til stede ved mødets begyndelse 
 Jytte Pedersen, Jaafar Pouralisbuzar, Anders Winding, Stian Ehrenreich, Farah Awad, 
Ayman Lyassimi, Mette Andersen, Søren Marcussen og Ole Skov. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat af mødet 11.april 2016 
Godkendt uden kommentarer. 
 

4. Nyt fra elevrådet. 
- Kommende 7. årgang er træt af kø i kantinen og ønsker et større udvalg. Derfor vil de 

gerne have lov til at gå ud i frikvarterene. Elevrådet foreslår det eventuelt kan styres med 
forældretilladelse. 

- Forslaget blev debatteret og argumenterne vurderet. Konklusionen blev, at der skal 
undersøges hvilke argumenter der tidligere er brugt i afgørelsen og emnet vil blive sat på 
kommende møde. 

- Der er et farligt bump/ hul i tunellen under Ringgaden. Der er en risiko for cykler 
rulleskøjter etc. Elevrådet vil tage henvendelse til kommunen evt. med hjælp fra Ole 
Skov. 

- Nicherne ved kantinen ønskes gjort hyggeligere. Sofaerne er hullede og der er ikke 
særligt rent. Ønsket er fremsat tidligere. Klavs Heltoft spørges efter om der er en plan. 

- Ønske om en automat med snacks til brug når kantinen er lukket. Behovet kan evt. 
afhjælpes ved at supplere udvalget i kantinen. Dette supplement skal dog holdes inden 
for skolens kostpolitik. Ønsket gives videre til Klavs heltoft. 

 
5. Meddelelser. 

Orientering om ansættelser. 
- Skolen har kunne fastansætte to vikarer der har været på skolen det sidste år. Jens og 

Randa. I mobilitetsdagene har vi derudover fået to lærere fra Tilst skole. Mikkel Ibsen 
Fisker og Ibrahim Diab Abdallah. 
SFO’en har to stillinger i opslag. Et barselsvikariat og en fast stilling. 

Orientering om forventet tidsplan for ombygning. 
- Ombygningen skulle været startet, men bevillingen er endnu ikke endeligt vedtaget i 

byrådet. Det forventes det at blive i næste uge. Ombygningen forventes at starte i august 
og der må forventes en del rod, støj og møg. 
Der vil blive sendt information ud til kommende og nuværende forældre. 



Det gamle EDB1 lokale vil kunne bruges som klasselokale hvis det bliver lagt sammen 
med et bagvedliggende depotrum. Den forventede udgift her til er ca. 100.000. kr. 

      SB accepterer udgiften. 
 

6. Valg til skolebestyrelsen. 
- Der bliver afholdt et fyraftensarrangement med valghandling og evt. orientering om 

ombygningen. Der skal afholdes et SB møde med repetition af hvem der er på valg inden 
valget. SB medlemmer bedes overveje hvorvidt de er valgt for tre eller fire år. Dato for 
valghandlingen fastsættes efter der er valgt datoer for kommende SB møder. (7. 
september) 
Revideret procedure fremlagt og godkendt. (Vedlagt referatet)  

 
7. Udtalelses til byrådsindstilling vedr. nedlæggelse af Center10 med afledt effekt at flytning af 

Fokusskolen og Unge i Centrum. 
- Forslag til udtalelse fremlagt og motiveret af Ole Skov. Vedtaget uden tilføjelser. 
 

8. Refleksioner over dialogmødet med rådmanden. 
- Mødet blev oplevet bedre end forventet og inspirationsoplæggene var et positivt og 

inddragende element. Positivt med en rådmand, der gav mulighed for aktiv dialog. 
 

9. Fastsættelse af kommende SB-møder 
- Mandag den 22. august. 

Onsdag den 7. september valg til SB 
Tirsdag den 27. september 
Onsdag den 26. oktober 
Torsdag den 24. november 
Mandag den 19. december 
Tirsdag den 24. januar 
Onsdag den 22. februar 
Torsdag den 23. marts 
Mandag den 24. april 
Tirsdag den 23. maj 
Onsdag den 21. juni 

 
10. Eventuelt 

- Dimission den 22. juni kl. 16.30  
 

 
           
 


