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Pkt Dagsorden Tid Referat Afbud: 

1 Godkendelse af 

dagsorden og 

referat 

18.45 Godkendt Tine 

2 Nyt fra elevrådene 18.50 Orientering om temaer og møder i de tre 

elevråd: 

 

Indskoling: 

 

- Børnene er optaget at gøre 

toiletforholdene bedre (fortsat) 

- Infotavle ved B huset (v. tabulex tavlen) 

opsættes 

 

Mellemtrin: 

 
ØNSKER: 

- Ny tarzanbane og- eller armgang - 
Eller ihvertfald flere muligheder for 
udendørs aktiviteter. Dette er et 
seriøst problem for eleverne. 

- Eventuelt ny multibane- og flere 
ostebaner. Der er stadigt konflikter 
omkring multibanen, og der er for 
mange børn til kun en bane.  

Kan mellemtrinnet få lov til at bruge 
grusbanerne på den anden side af hallen?  

Haver til maver - kan det komme tilbage?  

Lejrskoler - vi vil gerne have dem tilbage 

Færre vikarer. 

Klubben larmer for meget i A-huset, når der 
stadig er undervisning. Det er forstyrrende for 
alle.  
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Skema: Mere lige og kortere dage kunne 
være dejligt 

 

 

Udskoling: 

- Mobilpolitikken: 

Vi har fået en masse 

aktivitetsmuligheder i frikvartererne – 

bodtennisborde, fodboldmål, 

basketballkurve og ostespil.  

- Vi gerne have skolefodboldturneringen 

tilbage 

- Førstehjælpskursus. Indføre en evt. 

turnusordning på årgangene 

- Bæredygtighed. Hvad kan vi gøre? 

Eksempelvis: Vi kan måske nedsætte 

forbruget af plastik 

(bestik/tallerkner/etc) i kantinen 

 

3 Evaluering af 

skolefest 

19.00 Korte input fra SB omkring skolefesten 

 

- En rigtig god skolefest – super gode 

aktiviteter og en rigtig god musical 

 

- Vi skal have en holdning til/drøfte, 

hvordan vi forholder os til forældrenes 

deltagelse i skolefesten for 

udskolingsforældrene – skal drøftes på 

et senere møde. 

 

- Det kunne være en god ide, hvis 

lærerne forbereder indskolingseleverne 

på musicalens indhold før forestillingen 

 

- Supergodt at boderne var i 

gymnastiksalen (hvad gør vi med de 

boder, der ikke kan være i 

gymnastiksalen?)  
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- Elevinput: Det var godt med ”egen” DJ 

– suppleret med en prof. DJ 

 

 

 

4 Kantineudvalg 19.15 Brainstorm omkring fokuspunkter for udvalget: 

 

- Betalingsformer  

- Priser 

- Bæredygtighed 

- Produkter 

- Temadage – med madprodukter 

- Etc. 

- Kan børnene deltage i madlavningen? 

- Tidsinterval for køb af i kantinen 

 

Der nedsættes et udvalg, der starter arbejdet. 

 

Udvalg:  

Medarbejdere: AD 

SB: Mads 

SFO - forældrerepræsentant: 

Elev: 

Kantinemedarbejdere: Danny og Gurkan 

 

 

5 Social kapital 19.25 Kort udtalelse fra SB omkring APV 

 

Det er rart at se fremgang for både SFO- og 

lærerområdet 

Bilag udsendt i 

januar på mail 

fra Inge 

 Pause med 

spisning 

19.40   

5 Når 

kommunikationen 

går skævt….. 

20.00 Drøftelse af kommunikation på baggrund af 

cases: 

Hvordan kan SB spille en rolle i at understøtte 

vores principper om kommunikation. 

 

Input: 

- Klasseforældrerådet kunne være et 

redskab – eksempelvis: lærerne og 

klasseforældrerådet taler om, hvad der 

Bilag – se 

besked fra Inge 
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er vigtigt i forhold til hvordan 

kommunikationen foregår blandt 

forældrene 

- SB stiller op til diverse arrangementer 

og giver deres input (opstart i 

børnehave, klassesammenlægning, SFO 

- forældrerådet, etc.) 

 

 

6 Årshjul for skole- 

bestyrelsen 

20.50 Opsamling fra lørdagsmødet omkring punkter. 

Placering i Årshjulet 

Bilag er 

referatet fra den 

sidste del af 

møde 

(Kvalitetsopfølg

ning 2020) – 

vedhæftet 

sammen med 

denne 

dagsorden 

7 Gensidig 

orientering  

21.10 ● Dialogmøde d. 4/3 

● Den nye budgettildelingsmodel 

 

8 Evt. 21.20   

 Punkter til næste 

møde 

21.25 ● Regnskab 2019 og budget 2020 

● Evaluering af udskolingens forsøg med 

mobilfri skoletid (elevråd) 
● Møde med SFO forældreråd (evt. 

aprilmøde, hvis formændene holder møde 

inden) 

● Teknologipagten og 1:1-device 

(aprilmøde) 

 

 

Inklusion 

Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen 
med deres kammerater i den almindelige undervisning med den nødvendige støtte og de 
nødvendige hjælpemidler. 

 


