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Referat  

Ordstyrer: Tina Barslund, Peer Bredtoft, Claus Larsen, Helle Ettrup, Mikael Killerich, Kenneth 

Jungbloot, Vivi Kattenhøj, Kirsten S. Christiansen, Rene Skov-Svendsen, 

 

Afbud: Kirsten Christiansen, Rene Skov-Svendsen, Kenneth Jungbloot   

 , 

FORMALIA: 

1. Godkendelse af referatet fra sidst: 

Godkendt 

 

A. TILSYN: 

a. Nyt fra bestyrelsen: 

Kirsten Matthiasen, Vivi Kattenhøj og Benny deltager i B&U-mødet d. 23. oktober.  

 

b. Nyt fra elevrådet:  

Elevrådet deltager på næste møde, hvor der har været afholdt elevrådsmøde forinden. 

c. Budget og regnskab 

i. Regnskabsrapporter 1. oktober 2019 udsendt 

Det udvikler sig som forventet.  

 

d. Nyt fra skolens hverdag: 

i. Implementering af Aula  

Der kommer information ud til forældrene i morgen om, at Aula går i luften 

d. 21. oktober. Forældreintra lukker d. 23. oktober. I folderen står praktiske 

oplysninger om, hvad man skal og kan i Aula.  

Vi er klar – og det ser overskueligt ud. Vi glæder os til, at forældre og elever 

kommer på.  

Der afholdes Aula-cafe d. 23. oktober, hvis man som forældre ikke kan få det 

til at virke. Her kan man medbringe sin computer/mobil og NemID. 

 

B. PRINCIPPER FOR SKOLENS VIRKSOMHED: 

a. Principper til drøftelse og vedtagelse: 

i. Principper for skolens hjemmeside 

Slettes 

ii. Principper for lejrskoler og ekskursioner 

Princippet tages op på næste møde. Alle skal have forberedt sig forinden. Det 

sendes med dagsordenen ud.  

iii. Principper for alkohol for elever 

Tilrettet og godkendt 

iv. Principper for elevplaner 

Slettes 

v. Skolens værdigrundlag 

Gennemgået – ingen rettelser - godkendt 

 

C. SAGSOMRÅDER: 

a. Opfølgning på budgetorienteringen den 3. oktober – evt. høringssvar 



 

 

Politikerne lægger op til, at man vil indfryse midler fra teknislke korrektioner, 

demografi og DUT midler Dette finder bestyrelsen kritisabelt. 

Der er også en kæmpe udfordring med, at anlægsbudgettet slet ikke matcher 

anlægsbehovet.  

Bestyrelsen venter med at udarbejde et høringssvar. BN udsender materialer, hvis der 

kommer noget ud efter, at der har været afholdt budgetseminar.  NY starter en tråd 

på Aula d. 21. oktober, så bestyrelsen kan kommunikere med hinanden om ideer til 

indholdet i et høringssvar.  

b. Tilbagemeldinger fra forældremøder 

Forældrene har ikke de store input på forældremøderne.  

Vedr. mobilpolitik: der er færre og færre elever, der medbringer den, fordi de ikke må 

bruge den i løbet af dagen. Politikken virker efter hensigten.  

Dialog om deltagelse på forældremøderne. De fleste synes, man skal blive ved med at 

komme hver år. Måske kunne man vælge at gå med ind i hver klasser, selvom et 

oplæg for årgangen. Så er der måske flere, der vil ytre sig.  

 

D.  EVENTUELT 

 

Princippet for klasseforældreråd præciseres og gennemgås på næste personalemøde, 

så alle medarbejdere ved, hvordan fx klassekasser skal håndteres. Dette af hensyn til, 

at der ikke skal opfordres til, at man som forældre betaler kontingent pr. automatik til 

en klassekasse.  

 

Det foreslås, at man kommunikerer i en tråd på Aula forud for hvert bestyrelsesmøde. 

Kirsten Matthiasen starter tråden op.  

 

 

 

E. Punkter til kommende møder: 

a. Principper for løbende kontakt mellem skole og hjem (Aula) 

b. Udendørs legeplads på mellemtrinnet ønskes renoveres og fornyet 

c. Til foråret skal der undersøges, om der skal tilføres flere penge til understøttende 

aktiviteter i klasserne.  

d. Evaluering af princippet for hjemmearbejde i september 2020 

 

 


