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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: 13. maj 2014, 19.00 - 21.00 

Sted: Skolelederens kontor 

Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal 

 

 

Deltagere: 

Søren Kramer – Formand/forældrevalgt 

Jette Skrædderdal – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Skyberg – forældrevalgt 

Andreas Bach Aaen – forældrevalgt  

Jesper Appel - forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen - forældrevalgt 

Lea Sørensen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant 

Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

 

(kl. 19.00)   1. Godkendelse af dagsordenen 

 

(kl. 19.03)   2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde 

 

(kl. 19.05)   3. Skolebestyrelsesvalget status (Torben)   

 

(kl. 19.15) 4. Princip for deltagelse i aktiviteter uden for skolen (Søren) 

 

Indstilling til princip: 

Børn kan deltage i aktiviteter i skoletiden, uden for skolens matrikel, ud fra en 

løbende, individuel vurdering af ledelsen, hvor udgangspunktet for vurderingen er 

det samlede fravær samt om der gives tilsvarende professionel, kompenserende 

undervisning. 
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(kl. 19.25) 5. Informationsmøde om folkeskolereformen d. 27/5, 19-21 (Torben) 

 Forslag til dagsorden for dagen: 

 

 Hvordan vil mit barns dag se ud når vi starter i august? 

- Hvor lang er skoledagen? 

- Hvad med SFO? 

- Idræt 45 minutter om dagen, hvordan fungerer det og hvordan med tøjet? 

- Hvad er det for timer mit barn skal have mere af? 

- Hvordan er det med fremmedsprog 

- Skemaeksempler fra indskoling, mellem- og udskoling 

- Lektier 

- Er der to undervisere?  

 

Form: panel 

Evt. opfølgning d. 2-6 

 

(kl. 20.00) 6. Budget (Lis) 

 

Bestyrelsen skal godkende budgettet 

 

Bilag. Evt. materiale lægges på Intra. 

 

(kl. 20.20) 7. Folderen – forældreinvolvering (TBU) 

 

 Indstilling: Ingen oversættelse. Godkendelse af layout fra Rene. 

 

 Bestyrelsen skal godkende folderen 

 

(kl. 20.30) 8. Evt. nyt ift. skolereformen (TBU/PIA) 

  

- Skema, fx. mødetid for udskoling, bestyrelsen godkender forslag fra Jens 

  

(kl. 20.40) 9. Forretningsorden (Jette) 

 Bestyrelsen skal godkende forretningsorden 

 

 Bilag: forretningsorden under skolebestyrelsens interne dokumenter 

 

(kl. 20.45) 9. Ordensregler 

Bestyrelsen skal godkende at udgang fra Skolens matrikkel i skoletiden, indstilles 

fra d. 28/5 

   

(kl. 21.50) 10. Dagsorden til næste møde 

 


