
Referat fra skolebestyrelsesmøde  
                                                                    05.02.20 
 
Afbud fra Henriette, Anne og Louise. 
 
 
1. Elevrådet på besøg    ( profilbeskrivelse )                                 

Elevernes udsagn: 
Vi er nogle gode baner og gode mål, god svømmehal og idrætshal, god kantine. Gode 
nyrenoverede lokaler og toiletter, dejligt vi har Juniorklub og SFO. Godt med klatretårn og 
vandmaskiner rundt på gangene. Og gode skolegårde-de har snakket om at det er fedt, at man 
kommer til at lege og snakke på kryds og tværs 
Glad for mange af arrangementerne, der er i løbet af året. Dog kunne de godt tænke sig, at der 
var eksempelvis cykelløb i stedet for løb. 
Eleverne snakker forholdsvis ofte med Anette om kantinen og evt nye retter på menuen. De er 
meget begejstrede for at hjælpe i kantinen. 
 
Elevrådet har igen i år været rundt i alle klasser og fortælle om hvordan man skal agere på 
toiletterne. 
 
Elevrådet snakker med skolepatruljerne og hjælpe dem med nogle af de grimme oplevelser, 
nogle af eleverne oplever at blive talt meget grimt til af forældre, når de står skolepatrulje.  
 
Eleverne vil gerne lave et arrangement-de går tilbage i elevrådet med forskellige ideer. 
 

2. Kommunikationsstrategi    
Morten laver et udkast til en profilbeskrivelse 
 

3. Nyt fra skolebestyrelsesformanden.                                        
Orienterer vedr forskellige mails han har fået. 
Skole og uddannelsesudvalget har besluttet i forbindelse med ”Anvendelse af provenu fra 
udgiftsreduktioner samt udmøntning af budget 2020 og finanslov 2020 på folkeskoleområdet” 
at tildele ekstra midler til skolerne som et engangsbeløb. 
Der er krav om at pengene anvendes til fysisk undervisningsmiljø. 
For SØN betyder det omkring 800.000. 
Skolebestyrelsen tager det på næste møde og får skabt nogle rammer omkring, hvorledes 
pengene skal anvendes. 
 

4. Nyt fra skolelederen:                                                                   
Skolepatruljerne fik anerkendelse med rundstykker og cacao i fredags. Der fortalte eleverne 
hverdagshistorier om hvor grimt nogle forældre behandler dem-giver dem fuckfinger, kommer 
med grimme tilråb  mv. 
Vi beslutter at lave en fælles skrivelse på AULA hvor vi gør opmærksom på, at alle på skolen og 
i skolebestyrelsen på det kraftigste tager afstand fra den opførsel. 
 



AULA strategi. Vi er godt i vej og har været det fra starten af. 
Orientering vedr. kommende brug af de lokaler, der lige nu er tandlæge i. Det er lige nu 
sparket til hjørne fra centralt hold 
 

5. Kørsel med elever i egne biler. 
Godkendt af bestyrelsen. Sendes nu ud på AULA. 
 

6. Kvalitetsrapport: Udtalelse      
Udtalelse laves. 
                                                  

7. Budget og regnskab                                                                      
Regnskab for 2019 og budget 2020 gennemgået. 
 

8.    Evt. Pkt. til næste møde                                                               
       Timefordelingsplan, 
       Budget 
       Engangsbevilling til fysisk undervisningsmiljø.-Hvordan skal de penge bruges? 

Skærmet tilbud                        
   
 
 
         

 


