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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde  

13. juni 2012 
Fraværende: René Engemann, Jonas Outsen og Jan Storgaard 
Bestyrelsen startede mødet med at se naturfagslokalet.  

Nr. Indhold Referat 

2012-
1 

Godkendelse af referat fra maj 
 

Referatet er godkendt 

2012-
2 

Orientering fra 
Skolebestyrelsesformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Personale 
 
 
 
 
 
 
Elevråd 
 
 
 
Den fælles skolebestyrelse 
 

 
Der har været henvendelse til skolen vedr. 
hvordan skolen ser ud udefra ift. manglende 
klipning af hæk osv. Servicelederne har klippet 
hækken ned og skolebestyrelsen ser videre på 
det efter ferien. 
Ift. etablering af fredagscafe arbejdsgruppe 
deltager Liza, Tanja og Lisbeth. 
Mail fra Skole og forældre ift. foldere omkring 
matematik og dansk i 0. klasse. Folderen 
indkøbes. 
  

Nyt omkring Bakkeskolehallen, opsamling fra 
sidst. 
Erik gav status ift. det nye skoleår.  
Erik orienterede om nyt fra kommunen. 
Erik orienterede om personalesituationen. 
SFO2 kommer til at løbe over fire dage, 
mandag til torsdag. 
 

Skoleåret render stille og roligt ud. Skolens nye 
0. klasse er i gang med at blive slusset ind. 
Afgangsprøverne er i fuld gang, hvilket går 
rigtig godt. 
Året har været et hårdt år, men et utrolig 
spændende år. 
 

Elevrådet er i gang med at spørge eleverne om 
de kan have interesse for at få aflåselige 
skabe.  
 

Udgår som punkt på dagsordenen, da der ikke 
har været møde længere. 
 
 

2012-
3 

Hvordan kan vi som skole 
være med til at skabe tryghed 
for eleverne i bussen til og fra 

Erik har haft møde med buschaufførerne vedr. 
nogle elevers opførsel i bussen. 
Buschaufførerne kommer med et 
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skole. 
Videre drøftelse fra sidste møde 

orienteringsbrev samt et besøg i klasserne. 
Herefter kommer skolebestyrelsen også med 
et brev om sikker trafikkørsel, som en 
forebyggende indsats. 

2012-
4 

Fredagscafe-status 
 

Er gået igennem tidligere på dagsordenen. 

2012-
5 

Procedure for elev fravær 
Oplæg fra Dorthe 

Proceduren blev gennemdrøftet. Proceduren 
bliver rette til og derefter er det godkendt. 
 

2012-
6 

Hvordan tackler skolen fysiske 
og psykiske overgreb 
-Se bilag, som er et forslag. 

Tavshedspligten henfører nederst i 
proceduren. 

2012-
7 

Orientering fra dialogmøde 
Lisbeth orienterer 

Lisbeth orienterede om temaet til dialogmødet. 

2012-
8 

Overlevering fra gammel til ny 
bestyrelse. 
 

Orientering 

2012-
9 

Evt. 
 

Mødedage:  Rullende dage med skiftende 
tidspunkter med skiftende matrikler. 
Skolebestyrelsen har udfærdiget brev vedr. 
brugen af indkøbsaftalen. Brevet sendes til 
Børne- og skoleudvalget. 

      
Referent Erik Pedersen 
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