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Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 20. februar 2019 

Kl. 17-19 
 

 
 
Tilstede: Elvir Maleskic, Birgitte Majlund, Kristine Kloch Jeppesen, Lone Krognos, Jane 
Deleuran, Anette Skipper og Ole B. Thomasen.  
 
Afbud: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Loa Dalgaard Worm, Alma Simmelsgaard & 
Noah Bismuth og Louise Holm Laursen 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af referat 
Ad 1)  
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra elevrådet 
Ad 2) v/Noah og Alma. 
Punktet blev udsat. 
 
 
3. Nyt fra ledelsen 
Ad 4) v/ Ole og Anette 
 
Ole orienterede om de justeringer af folkeskoleloven, som netop er vedtaget. Det bety-
der blandt andet en lidt kortere skoledag for indskolingsbørn.  
 
Ole orienterede om, at der er ved at blive taget de endelige beslutninger om de admini-
strative fællesskaber. 
 
4. Forberede fællesmøde med SFO-forældrerådet 
Ad 4) Input til fællesmødet med SFO-forældrerådet den 18. marts v/Ulrik  
 

- SB vil gerne orientere om arbejdet med værdier med henblik på at få forældre-
rådets respons/feedback/input til det videre arbejde. (Minimum 60 minutter) 

- Trafikforholdene rundt om skolen.  
 
Elvir sender en mail til Ulrik med disse to punkter. 
 
5. Henvendelse fra forælder om trafikforholdene 
Ad 5) Er det et forum, som bestyrelsen vil lægge energi i eller ej? 
 
Skolebestyrelsen drøftede forslaget.  
 
Skolebestyrelsen mangler viden om, hvordan det ser ud med de ønsker, som er sendt 
ind tidligere.  
 
Skolebestyrelsens trafikudvalg (Elvir, Birgitte, Kristine) og Ole mødes med forslagstille-
ren.  
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6. Tema 
Ad 6) Fortsætte arbejdet fra skolebestyrelseslørdagen. 
 
Skolebestyrelsen fortsatte arbejdet fra skolebestyrelseslørdagen. Birgitte har renskre-
vet alt materiale fra gruppedrøftelserne i januar. I to grupper arbejdede bestyrelsen vi-
dere med materialet og fremlagde drøftelser for hinanden.  
 
Birgitte og Elvir sammenskriver det fortsatte arbejde og klargør materialet til et drøf-
telse med SFO forældrerådet i marts måned.  
 
7. Skoleårsplanlægning 
Ad 7) Effektiv klassedannelse. 
 
Ole orienterede om, hvordan ledelsen tænker starten på skoleårets planlægning.  
På grund af faldende elevtal går vi i gang med en klassesammenlægning på kom-
mende 9. årgang.  
Skolebestyrelsen bakker op om beslutningen på baggrund af ledelsens orientering.  
Skolebestyrelsen tilbød sin sparring omkring kommunikation til forældrene.  
 
 
8. Evt. 
Ad 8)  
Arrangementet om Digital Dannelse gik godt. Der var ikke så mange deltagere. 
Oplægsholderen gav en lang række praktiske råd.  
Der var enighed om at arrangementet godt kunne gentages næste år. 
Til næste år kan vi roligt invitere alle forældre (denne gang var det kun for mellemtrin-
net). 
 
 

 
Arbejdende udvalg: 

• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine) 

• Byggestyregruppe (Ulrik) 
 
 
 
Ref. Anette Skipper, viceskoleleder 


