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Nr. Indhold Referat
2011-
1

Orientering fra
Skolebestyrelsesformand

Skoleledelsen

Personale

Elevråd

Den fælles skolebestyrelse

Intet nyt.

NT tur den 1. november klokken 11.36.
Opstart af ”Klasseledelses-projekt”.
To personer i løntilskud er startet op på skolen.
Praktikant er startet op i 1. klasse.
Åbent hus arrangement ifm. skoleindskrivning.
Legeplads i indskoling og SFO er i gang med 
at blive monteret.

Emneuge: Sundhed var temaet. Emneugen gik 
godt.

Intet nyt udover opfølgning på tingene fra 
sidste skolebestyrelsesmøde.

Der var tre politikere med, hvilket fungerer 
godt.
Masterplan blev vendt.
Kørsel: Høringsrunde er vigtig for kommunen. 
Familieklasser blev der orienteret om.
Juniorklub blev der orienteret om.

2011-
2

Nyt om 
Luciaoptog

Juleafslutning 

Luciaoptog står 0. og 1. klasse for i Salling 
kirke,  samt på mellemtrin/udskoling den 14. 
december.

Juleafslutning: 9. klasse står for æbleskiver på 
begge matrikler. 
Skolebestyrelsen anbefaler at juleafslutningen 
foregår i begge kirker, hvilket der samtales 
med præsten om.
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Skolefoto-foto af 
skolebestyrelsen.

Skolefest

Madordning

IT

31.oktober klokken 9.30-10.30.
Fotografering tages op som et tema på et 
senere bestyrelsesmøde.

Skolefest bliver den 19. april og bliver en 
samlet skolefest på skolen. Festen foranstaltes 
på Brøndumvej.

Fødevarestyrelsen har haft små ændringer til 
køkkenet, hvis dette skal anvendes til 
madordning.

Der er indkøbt fem nye interaktive tavler, 
hvilket gør at samtlige klasser kommer til at 
have Smart board.

2011-
3

Høring om specialklasse 
strukturen.
Høring om den 
sammenhængende 
børnepolitik.

Skolebestyrelsen vil gerne høre hvordan 
midlerne bliver uddelt ift. de elever der skal 
inkluderes og er der klausul hvordan midlerne 
skal anvendes til eleven?
Skolebestyrelsen savner i den 
sammenhængende børnepolitik betragtninger 
på alle børn og hvordan der arbejdes med 
dem.

2011-
4

Masterplan
Oplæg skal være klar den 1. 
november.
Konsulentfirmaet Niras kommer 
den 3. november, hvor alle 
bestyrelsesmedlemmer er 
velkomne.
(dette punkt vil fylde det meste af 
mødet)

Oplægget blev gennemgået uden ændringer.

2011-
5

Evt. Referat fra sidste møde er godkendt.

Husk til senere møder:
Multicenter, tilbagemeldinger fra 
skolebestyrelsen.
Cykelhjelme til motionsdag, hvad er skolens 
holdning?
Omklædning i idræt, Etablerting af 
arbejdsgruppe.

Referent Erik Pedersen
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