
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 6. november 2018 kl. 17.00-19.00 

Kenneth indkaldes til Bestyrelsesmødet, som nyt medlem da Brit 

har valgt at træde ud af Bestyrelsen. 

Mødested: Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Tine 

Referent: Knud 

Fraværende:  

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat Se bilag Til godkendelse  Godkendt. 

2. Orienteringer (formanden, 

ledelsen, andre)  

Fast punkt. 

 

Orientering om nyt 

siden sidst fra kurser, 

skolens dagligdag el. 

lign 

  Ansat ny lærer – Kasper til b.la. 2. kl. 

Skolehjem-samtalerne i dag får vi gode/posi-

tive tilbagemeldinger på. 

Åbent hus i forhold til kommende 0. kl. ca. 

30 elever var mødt op. 

Terminsprøver på vej for 9.-10. kl. 

Juletræsfest d. 28.11.18 for storebørnsgrup-

pen og klasserne op til 5. kl. Afsluttes med 

juletræsfest. 

Opsigelse i 10. kl. grundet nyt arbejde. Der-

for er stilling opslået. Samtaler d. 26. nov. 

Karin deltager fra SB 

3. Elevrådet 

 

Fast punkt. 

 

Punktet bruges til ori-

entering fra elevråds-

arbejdet, ønsker og 

tiltag som elevrådet 

måtte have. 

 Møde d. 8. nov. – tema - skabelse af samme 

forståelse/forventningsafstemning. 

Repræsentanter fra elevrådet holder møde 

med beboerrådet i Nordbyen omkring stisy-

stemer osv. 

 

4.  Årsberetning  Årsberetningen bliver i år digital  

Bestyrelsen drøfter løbende hvil-

ket indhold der skal være. 

.  Åbent hus 



 

5. Nyt fra Skolerådet Jan har været til møde d.30-10 

 

  Alle skoler repræsenteret.  

Drøftelse - Skulle skolerne slå sig sammen 

ved høringssvar? 

4 møder planlagt 

Valgt ny formand – fra Vesterbakkeskolen 

Næstformand fra Søndermarksskolen 

6.  Skolebestyrelsens Årshjul Hvad vil bestyrelsen drøfte på 

årets møder. 

Der udarbejdes et årshjul for sko-

lebestyrelsens arbejde. 

 

 

Alle læser bilaget. 

Udkast fra Nør 

Bilag 1 

 Udkast bruges som udgangspunkt, og rettes 

til undervejs. 

7. Juleafslutning Hvordan skal vi gøre det i år.    Afholdes d. 12.12 her på skolen. 

8. Budgetstatus Hvordan ser det ud til, at vi kom-

mer ud af kalender året. 

  Økonomien ser fornuftig ud. Der er lavet in-

vesteringer i Nyansættelser, computere, pro-

jektorer, møbler 

9. Fonde Status på ansøgningerne til fonde 

i forbindelse med legepladserne 

  Økonomi til legeplads på vej – d. 13. nov. 

Ikke søgt endnu, men skriv er på plads. 

Overvejelse om at kontakte fundraiser ved 

kommunen. 

Evt.     Tine flytter til Silkeborg op mod jul. Tids-

mæssigt giver det nogle udfordringer. Posten 

som ny formand sættes på næste dagsorden. 

 
 Næste møde i Bestyrelsen er d. 12-12-2018 kl. 17.00 

 


