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Referat 
Bestyrelsesmøde  

21. november 2012, Vilstedvej. 
Fraværende:  
 

Nr. Indhold Referat 

2012-
1 

Godkendelse af referat fra 
september og oktober 
 

Referaterne er godkendt 

2012-
2 

Orientering fra 
Skolebestyrelsesformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale 
 
 
 
 
 

 

Opsamling på principper 

Princip for kommunikation: 

andet sidste afsnit: holdes fast. 

Sidste afsnit: Digitale kontaktbøger bruges fuldt ud. 

Dette princip skal formidles ud, så alle bliver 

bekendt med det. 

Elevintranet: Elevintra kan godt kobles op på 

princippet. Elevrådet tager dette op. 

Erik renskriver det, så det er klar til udgivelse. 

 

Sundhedspolitikken: 

tages op på lærermødet. 

Tages op på næste skolebestyrelsesmøde til 

beslutning. 

 

Www.skoenskole.dk – nogen der vil ansøge? 

Det er der ikke pt. 

 

Ny frontparti på Brøndumvej 

Luciaoptog den 13. december 

Bedsteforældredag blev der orienteret om. 

En ny person i virksomhedspraktik – SFO 

SFO afholder juleture her i december 

Gode overgange mellem dagplejer, børnehave og 

skole er sat i gang, således vi sikrer en rød tråd i 

disse situationer. 

Gitte Bach Christensen er ansat til overtage ledig 

stilling i SFO2. 

Legeplads: er et punkt på næste dagsorden. 

 
Der blev orienteret om Dlf`s holdning til 

folkeskolens fremtidsudsigter. 

Praktikant: kommer nu her. 

Form og fag blev der orienteret om. 

Juleafslutning blev der orienteret om 

 

http://www.skoenskole.dk/
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Elevråd Elevrådet er blevet medlem af Danske Skoleelever. 

Elevrådet vil gerne anvende en tværsdag til 

”Elevernes dag”. Dette arbejdes der videre med. 

Legepatrulje er oppe i elevrådet. Der er positiv 

stemning for at indføre dette. 

 

2012-
3 

Økonomi – status orientering 
 

Kort gennemgang fra skoleledelsen 
 
 

2012-
4 

Dialogmødet – referat 
Hvordan sikrer vi 
bæredygtighed? 

Kommer på dagsordenen næste gang. 

 

2012-
5 

EVT. Fysiklokalet blev drøftet. 

Fredagscafe er der ingen der har meldt tilbage til, 

hvorfor dette initiativ ikke etableres. 

Julefrokost næste gang, den 17. december. 

 

      
Referent Erik Pedersen 


