
 

Referat  

Dato/tid: 10. maj 2022 kl. 17.00-19.30 (Forplejning 16.30-17.00) 

Sted: Mødelokale B-hus (Forplejning i kantinen)  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Dan, Martin Frandsen, Ebbe, Mathilde, Kristian 
Elevrådsrepræsentanter: Miamaja 4c, Mathias 8y 
Medarbejderrepræsentanter: MN, AN 
Ledelsesrepræsentanter: MF, HO, PH 

Afbud: LS, PH, Michel, 

Referent: HO 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1072 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:   
Godkendt pr. mail 

1073 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  

• Skolebestyrelsesvalg, valgmøde blev afholdt i april. Emily og Tascha 
stillede op og blev valgt. Der mangler stadig suppleanter.  

1074 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

• Ikke været afholdt møde 
Det store elevråd:  

• Ikke været afholdt møde 

1075 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN:  

• Fagfordeling til kommende skoleår er i fuld gang. Prøver, nationale test 
m.m.  

MN:  

• Ansøgninger til Børnehaveklasselederstilling.  

• Materialer til kommende skoleår valgt og sidste fagfordelingsmøde 
forventes afholdt 19. maj. 

• Udvalg bliver nedsat i forhold til at kigge på 3 – i – 1 undersøgelsen. 

1076 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Afbud 
MF: 

• Kommende arrangementer i SFO, arbejder med den gode overgang til 
GJUK, har afholdt aften arrangementer, og flere er i støbeskeen. 

• Mellemformer – nyt dialogmøde afholdes midt i maj. 

• Overgangsprojekt- tænkes anderledes i kommende skoleår.  



 

• Børnekulturdag – stort arbejde i forhold til regler for afholdelse.  
HO:   

• Trivselsmålinger blev præsenteret 

• Vild med Galten Skovby, er i fuld gang. Info til forældre udsendes i 
denne uge. 

• Svømmehal løbet 28.930 kr. blev indsamlet 
PH:  

• Skolefest er afholdt 

• Kommunal handlekatalog, Høringssvar lavet i LMU og TRIO, blev 
indsendt. 

• Møde for forældreråd – der er sat en dato, 7/6 

1077 Principper for: 
1. Princip for 

vikardækning 
2. Princip for 

organisering af 
klassetrin og 
overgange 

Kommentar: 
1. Godkendt 
2. Godkendt  

Beslutning: 
Den nye skolestruktur formidles til forældre og medarbejdere. 

1078 Samarbejde med 
GJUK, GFS og andet. 

Kommentar:  
Tekst fra sidste referat: 
Kommentar: 
Møde i GJUK d. 27/4 kl. 17-19 hvilke forældrerepræsentanter deltager? 
Medarbejderne forventes ikke at deltage. 
Skal mødet d. 10/5 konverteres til dette møde? 
Beslutning:  
Det blev besluttet at konvertere mødet i maj til dette møde og bibeholde mødet 
i juni. 
Dan er opsøgende på hvad der serveres i forplejning (Spørger Kristian). 
Besøget i GJUK blev aflyst grundet for få tilmeldte. Skolebestyrelsesmødet 
gennemføres derfor som oprindelig planlagt trods beslutning om omlægning til 
møde i GJUK på skolebestyrelsesmødet d. 24. marts 2022. 
Besøg i GJUK skal aftales. 
 
Beslutning: Ny dato er onsdag den 15/6 kl. 17.30 – 19.00, med forplejning. Der 
kommer en officiel indbydelse. 
 

1079 Skolefest 2022 Kommentar: Lyden var elendig.  
Kan skolebestyrelsesindslaget gøres anderledes? Virker tørt og ikke festligt. Skal 
alle mødes i hallen hele skolen. Evt. fælles optræden, eller forskudt i hallen for A 
hus, B hus, C hus. Skal forældrerødder stå for noget i husene? 
 
Der var anderledes rammer i år grundet at festen var flyttet fra uge 46 til uge 17 
 
Elevrådet drøfter om Disko skal være i indegården eller i klasselokalet i B huset. 
 
Evaluering: Kigge på konceptet for skolefesten, for hvem holder vi festen. Især 
den i hallen. Drøftes på næste møde. 
 

1080 Lukket punkt Kommentar: Punktet blev drøftet 
 
Beslutning: Punktet blev afsluttet 



 

 

1081 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar:  

• 16/6 Skoleleder fremlægger forslag til mødekalender 2022/2023 til 
godkendelse, Nationale Test v/LS, afsked med Dan og Michell, besøg af 
Tascha og Emily, Sommerafslutning, 

• Skolefest 
Beslutning: 
 

 
Årskalender for skolebestyrelsen 
- herunder formøder mellem skolebestyrelsesformand, næstformand og skoleleder 

Formøder kl. 8-9:  Skolebestyrelsesmøder (mad kl. 16.30-17.00) kl. 17.00-19.30/virtuelle møder 
16.30-19.00 

2021: 
 
16/9 kl. 14-15 
 
2022: 
 

2021:  
17/8 
23/9 (virtuel) 
30/11 
2022:  
20/1 (virtuel pga. covid-19) 
22/2  
24/3 (virtuelt) 
10/5  
16/6 Sommerafslutning 

 


