
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 12. juni 2019 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Flammen 

Mødeleder: Karin 

Referent: Knud 

Fraværende: Kenneth 

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

1. Godkendelse af de to sidste 

referater 

Se bilag Til godkendelse  Godkendt 

2. Orienteringer (formanden, 

ledelsen, andre)  

Fast punkt. 

 

Orientering om nyt 

siden sidst fra kurser, 

skolens dagligdag el. 

lign 

 Prøverne er godt i gang. Eleverne er koncen-

treret. Flotte resultater. Ferien nærmer sig – 

skoleåret afsluttes, samt klargøring til næste 

skoleår. 

Nye lamper og toiletter er i gang med at 

blive udskiftet. 

3. Elevrådet 

 

Eleverne deltager ikke i dette 

punkt. Der er indkøbt en gave til 

de tre elever, som har været i be-

styrelsen i år. 

   

4.  Dato fastsættelse af års-

møde for skolebestyrelsen 

Herunder aflæggelse af årsberet-

ning. 

  26. aug. Kl. 17-17.30 Invitation udsendes. I 

forlængelse af forældremøde. 

5. Næste års planlægning Information om processen   Fagfordeling er færdig. Næste års skemaer 

er ved at blive planlagt. 

AULA (ny Intra) på vej til det nye skoleår. 

Grundskolen bliver til kommende skoleår 

inddelt i årgange. 

Ny skolechef er startet. 

6.  Rekruttering til bestyrelsen  Nye tanker om ideer til at skaffe 

forældre til bestyrelsen. 

Efter ferien er vi i bestyrelsen  

Karin, Anja, Kenneth, Jan og Jac-

queline.  

Alle gode ideer skal 

på bordet. 

 Flyers m. info om hvad SB er – hvem med-

lemmerne er. Uddeles evt. til forældremø-

derne. 

Medlemmerne indsender kort præsentation 

af sig selv til Knud før sommerferien. 



 

Dorthe ønsker ikke at være i be-

styrelsen dvs. at vi mangler 2 for-

ældre 

Headhunt forældre på anbefaling. 

Indkaldelse af klasserådene.  

Præsentation på hjemmesiden m. info om 

medlemmerne (kort) 

7. Brugertilfredsheds handle-

plan  

Gennemgang af handleplanen. 

Bilag 1 

  Gennemgået og godkendt. 

8. Datoer for bestyrelsens mø-

der i efteråret 2019 

26-8 

30-9 

5-11 

17-12 

Plus et årsmøde 

  Godkendt 

Evt.      

 

 Næste møde i Bestyrelsen er efter sommerferien 


