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Elevrådsrepræsentanter 

 

 

Dagsorden 

til skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 23.04.18 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Mads Villesen 

Næste møde: d. 16.05.18 

 
Pkt Dagsorden Tid  

 

Referat 

Afbud: Camilla og Anders 

 

Bilag 

1 Godkendelse af 

referat og 

dagsorden 

18.45 Godkendt. Se intra 

2 Nyt fra elevrådet 18.50 - Ny formand: Julie 8.b og Ida 8.c 

er valgt som nye 

elevrådsformænd. De nye 

formænd deltager på næste SB 

møde som gæster (velkomst). 

- Hvad er elevernes ønske om 

kantineområdet? Det bliver 

taget op til debat i elevrådet. 

- RULL: Tema: Hvordan 

behandler vi de nye ting og de 

nye lokaler, når vi RULLER 

 

3 Mobilbrug på 

Mårslet Skole 

19.00 Jakob fra bestyrelsen motiverer. 

Skal brugen af mobiltelefoner i 

skoletiden reguleres og 

hvordan? Det tages op i de fire 

afdelinger (SFO, Indskoling, 

mellemtrin og udskoling). 

Rigtige mange input fra SB 

fortæller, at emnet er komplekst 

og det er ikke entydigt, hvad og 

hvordan mobiltelefonerne 

kan/skal benyttes i skoletiden. 

 

En god ide er at skolen (Læs: 

elever, lærere og pædagoger) - i 

afdelingerne - arbejder med 

emnet og udarbejder 

”retningslinjer”/regler for, 

hvordan telefonerne bliver brugt 

på skolen. 

 

Vi har dette liggende på skolens 

hjemme side under mellemtrin: 

 

http://maarslet-

skole.skoleporten.dk/sp/file/369

30512-fe7c-44c5-bc84-

eed1b60cf993 

 Pause med 

spisning 

19.30   

4 Budget 2018 19.55 Gitte fremlægger forslag til 

budgettet for næste år.  

Revideret budget er på Intra. 

MED anbefaler skolebestyrelsens 

godkendelse. 
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SB godkender budgettet  

5 Klassesammen-

lægning 

20.35 Beslutning og drøftelse af 

procedure 

 

SB vedtager 

klassesammenlægning for 

kommende 9. årgang 

 

Udmelding om 

klassesammenlægning sker 

tirsdag den 24/4 og klasserne 

meldes ud torsdag den 26/4. 

 

Proceduren i princippet følges. 

Læs evt. princippet her: 

http://maarslet-

skole.skoleporten.dk/sp/file/5f40

28a6-507d-4350-976d-

4bada1f19b37 

 

6 Valg til SB 21.15 Opfølgning fra udvalget. 

- Opstillingsperioden bliver 

en begrænset periode 

(14 dage) 

- Ledelsen indkalder til 

møde med kandidater og 

evt. valg. 

- Formidling sker på 

intraen 

- Tine laver et brev til 

klasseforældrerådet 

Se materiale fra Skole og 

Forældre http://skole-

foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg

2018 

 

7 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

21.20 • … nyt om Gammelmor. 

Kommer måske et at stå ved 

”Kys og Kør” området ved 

Obstrupvej 

• … LUP – den lokale 

udviklingsplan. Fortsat 

proces – ledelsen indkaldes 

til møde i juni mdr. med 

forvaltningen. Planer 

udarbejdes i september  

 

 

8 Evt. 21.25   

 Punkter til næste 

møde 
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