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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 03.06.19  
Kl. 17-19 på Brøndumvej  

 
  
Tilstede: 
Afbud fra: Stine, Lisann, Tinne 

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2019-  
 

Godkendelse af referat fra  
29.04.19 
 

  

2019- 

37 

Høringssvar tildeling til dagtilbud 
 

Vi skal give høringssvar angående tildeling til dagtilbud. Inge har været 
til fyraftensmødet og vil klæde os på. 
Se høringssvar fra MEDudvalg 
 
Inge gennemgår høringssvar og skolebestyrelsen slutter sig til MEDs 
svar. 

2019- 

38 

Folder til nye elever Jeg har sendt Stines udkast med. Kig den igennem og kom med 
feedback. 

 
Denne er vedtaget 

2019- 

39 

Planlægning af forældremøder 
og klassetrivsel 

Hvem tager hvilke klasser? 
BH.kl: (den 10. sept.) Stine/Trine 0.kl:Ulla, 1. kl.:Anni,  
2.kl:Allan 3. kl., Trine, 4.kl.: Lisann 5.kl.:Stine 6.kl. kl.:Anni 

 
Vi giver lærerne navnene. Lærerne kontakter forældrerepræsentanterne. 
 
Vi har haft nogle forældrehenvendelser, hvor der er konflikter på sociale 
medier. Konflikterne påvirker elevernes indbyrdes trivsel i skolen.  
Kunne dette bringes ind i klasserne til forældremøderne – det gode 
forældresamarbejde? 
 

God ide. Det kunne være godt med en folder, med gode ideer. Vi 
undersøger om der kan eller er lavet materiale i forhold til forældrene 
om brug af sociale medier.  

2019- 

40 

Økonomi Der er lille overforbrug 101,7 % - det hænger sammen med, at der er 
refusioner, som ikke er kommet ind/kommer i efteråret. 
 
Vi bruger lidt ekstra penge på Oasen i indskolingen. Dette tiltag stopper 
økonomisk pr. juli. (Vi fortsætter dog tilbuddet i et mindre omfang) 

2019- 

41 

Nyt fra skole og LBO Arbejdsdag i LBO – Er der ting, som skal laves med maskiner, vil vi 
gerne at det bliver gjort, når der ikke er børn tilstede eller ved 
håndkraft.  
 
Der har været bedsteforældre dag, det var rigtigt hyggeligt. Der var 
mange bedsteforældre på besøg. Der har været sommerfest. Koloni er 
på vej 
 

Informationsmøde angående opstart i 0. kl. 
 
2. og 3. kl. har været i zoo, hvor de blev undervist af skoletjenesten. 
 
3. kl. skal på Ertebølle og have undervisning.  
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Mellemtrin og udskoling tager til street-attack i Farsø. Et tilbud med 
streetsport (løbehjul, barsket osv..) 
9. kl. har haft sidste skoledag og er nu er i fuld gang med de mundtlige 

prøver. De er på skolen fra 8-13 i læsedagene.  
 
Vi afholder pt de sidste skolehjemsamtaler 
 
Næste år bliver der to lange dage (til kl. 14) i indskolingen. Vi gør det 
på den måde, at børnene har den sidst UUV i SFOen. Lisbeth har 
børnene, der ikke går i SFO og sender dem med bussen. 
 
Erfa- møde den 12. juli 

2019 

42 

Evt.  

2019 

43 

Mødekalender for næste skoleår Vi skal give høring på ”sparekataloget” omk. 20. august – så vi skal 

have et møde lige inden. 
 
Første møde er den 19.08 kl 17-19 (Sparekatalog og forberedelse til 
forældremøder)  

 


