
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 22. Januar 2019 kl. 17.00-19.00 

 

Mødested: Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Karin 

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   

2. Orienteringer (formanden, 

ledelsen, andre)  

Fast punkt. 

 

Orientering om nyt 

siden sidst fra kurser, 

skolens dagligdag el. 

lign 

 Grundet manglende medlemmer til bestyrel-

sen, sætter Karin og Martin sig sammen for 

at få arrangeret et suppleringsvalg. 

Der ønskes en politik i forhold til eksterne 

opslag på ForældreIntra – hvem/hvad kom-

mer på opslagstavlen. 

Naturfagsprøverne for 9. kl. er netop over 

stået. Det er gået godt. 

Der kommer en samlet vurdering på, om det 

er en fordel, at alle naturfag læses i første 

halvdel af skoleåret. 

2 stillinger opslået: Ny skolesekretær og en 

lærerstilling. 

Samtaler for lærerstilling er d. 26. feb. Jan 

deltager fra SB 

Samtaler for ny sekretær er d. 27. feb. Karin 

deltager fra SB 

Penge til legepladser er frigivet.  

3. Elevrådet 

 

Fast punkt. 

 

Punktet bruges til ori-

entering fra elevråds-

arbejdet, ønsker og 

tiltag som elevrådet 

måtte have. 

 RFE – møde: Der arbejdes med forslag til 

udearealer, indeklima, sociale medier – her 

er NØR repræsenteret, events 



 

4.  Mobilpolitik  Bilag 1 .  Udsættes 

5. Uddannelsespolitik Høringssvar skal afleveres 5-2-

2019 

Bilag 5 

  En meget bred politik. Input givet på et 

møde fra b.la. NØR på forvaltningen kan 

genkendes i uddannelsespolitikken. 

NØR laver et høringssvar. Martin kommer 

med et udkast. 

6.  Børn og unge politik Høringssvar skal afleveres 5-2-

2019 

Bilag 4 

  En meget bred politik 

NØR laver et høringssvar. Martin kommer 

med et udkast. 

7. Princip vedr. elevfravær Bilag 3   Udsættes 

8. Princip vedr. lejrskoler Bilag 2   Udsættes 

9. Årsberetning  Årsberetningen bliver i år digital  

Bestyrelsen drøfter løbende hvil-

ket indhold der skal være. 

  Udsættes 

10. Budget 2019 Bilag 6   Gennemgang af buget. Nyt punkt i budgettet 

er til akut vedligeholdelse af bygninger – be-

tydningen af dette afklares på et møde med 

forvaltningen. 

Evt.     Skoleråd er 11. marts, 22. maj, 11 sep. 20 

nov. 

Punkt til næste SB: Skolerådet. 

 

 Næste møde i Bestyrelsen er d. 25-02-2019 kl. 17.00 

 


