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Skolebestyrelsesmøde  Torsdag 29-11-2018 kl. 18.00 – 21.00 
Indbudte: 
Forældrerepræsentanter: Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Dorte Studsgaard, Klara Prang, Pernille Hjort, Sofie Lykke 

Sørensen, Tine Grynnerup 
Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 
Elevrepræsentanter: Jonas Hyllested og Emilia Grønnesby 
Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Charlotte Rosenberg 

Afbud: Allan Markussen, Birgitte 
Kaae, Klara, Jonas og Emilia 

 

 
 

Punkt Tid Emne Hvad skal vi udrette Proces Beslutning/referat Opfølgning  Bilag 

1 18.00 Siden sidst Opdatering fra ledelsen 

 
Nyt fra elevrådet 

 

Lytning Skills 8. årgang, der har 

været klasser afsted til 
Skills konkurrence, vi fik 

en 2.plads og er gået 
videre til landsfinalerne. 
 

En særlig skoledag, 
kompetencedag for 

lærere og pædagoger 
med PLF som overskrift. 
Det gentages  i marts 

måned. 
 

Elevtoiletter, der er 
sendt powerpoint ud 
ang. toiletter og 

udfordringer. 

  

 18.20 Spisning      

2 18.45 Dialogmøde med 
F&I tirsdag 20/11 

Fra bestyrelsen deltog Tine, 
Pernille, Carina. Information 

Orientering og 
drøftelse 

Det var et godt 
dialogmøde. Der følges 

 Bilag 
fra 
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Punkt Tid Emne Hvad skal vi udrette Proces Beslutning/referat Opfølgning  Bilag 

fra mødet og efterfølgende 
drøftelse af emne fra 

mødet: 
 

Bør 1:1 ipad til alle justeres 
eks. tidspunkt for 
udlevering, evt. udlevering 

af pc til de ældste, 
opbevaring af ipad på 

skolen yngste årgange m.v. 
 

op med personalet og 
PUC (pædagogisk 

udviklings center) 
teamet inviteres med til 

drøftelse omkring brug 
af mobiltelefoner i 
pauser og hvad skal der 

være på en skoleiPad. 
 

På dialogmødet blev der 
også drøftet det gode 
forældresamarbejde. 

mødet 
er 

udsendt 

3 19.30 Vision og 
Værdigrundlag 

Kort præsentation af 
skolens nuværende vision 

og nye værdigrundlag  
 

Lytning Værdigrundlaget er ved 
at være færdigt og så 

skal vi have det til at 
”leve” i hverdagen. 

 2 bilag 

4 19.50 Internat  januar 
2019 

Input til program til 
bestyrelsens internat i 

januar med tema om 
skole/hjemsamarbejde / 
kommunikation? 

 

Plenum Strategi for 
værdigrundlag kan 

drøftes. Drøftelse af  
budget 2019 og 
konsekvenser heraf. 

Bitter og Tine sender 
program ud, når det 

nærmer sig. 

  

5 20.10 Skolens 

elevgrundlag i 
udvikling 

Oplæg om udvikling i 

børnetallet og tanker om 
muligheder for tiltag ved 
evt. pladsudfordringer. 

 

Drøftelse 

Plenum 

Bestyrelsen drøftede 

oplægget og vil følge 
udviklingen tæt i de 
kommende år. 

  

6 20.40 Meddelelser og 

evt. 
 

  Åben Hus for nye 

forældre til 2019-2020 
onsdag 28/11, der var 

masser af besøgende.  
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