
                                                            
Skolebestyrelsesmøde 25.04. 17 kl. 18.30 – 20.30 

 

 
Afbud fra Charlotte. 
Kasper syg. 
  
Elevrådsrepræsentanter deltager til de 3 første punkter 18.30 – 19.15 
                                    

 

1. Værdigrundlag drøftes færdigt til beslutning 

De sidste rettelser laves. Værdigrundlaget rettes til. Den tilrettede udgave lægges på 

hjemmesiden. Vi får en grafisk facilitator til at lave en udgave i billeder, som skal hænge 

på skolen.  

 

2. Elevrådets indsatser i forhold til toiletadfærd  (Vigga 5b,Thilde 4d), 

Eleverne orienterer om alle deres indsatser vedr. toiletadfærd og viser de plakater, der 

hænger ved alle toiletter til bestyrelsen. Fortæller om deres rundtur i alle klasser, hvor de 

har fortalt alle skolens elever om god toiletadfærd. 

Madudvalg(Caya 4d,Caroline 4c) 

Eleverne fortæller om et rigtig godt møde med Anette i kantinen, hvor de har talt om 

hvilket mad de gerne vil have mere af og hvad de ikke bryder sig så meget om. De lavede 

fine aftaler om forskelligt mad, der skal på prøve. 

Eleverne spørger ind til, hvorvidt det kan lade sig gøre, at 4. klasserne også kan gå i 

kantinen, da køen ved boden er meget lang. HE snakker med Anette om det og vender 

tilbage 

Fælleselevråd ( FZ) 

Finn orienterer om fælleselevrådet i kommunen, hvor vi også har 2 repræsentanter med. 

Seneste møde omhandlede elevfravær, som også er et fokuspunkt i hele kommunen. 

 

3. Lejrskole. Endelig beslutning om fremtidig procedure. 

Fremover (2018) tager vi ikke længere til Kbh. 

Hvor mange skal afsted sammen?: 

Elevernes holdning er, at en klasse er for lidt og 4 klasser for meget. 2 klasser ligesom til 

idræt. Måske modsat af hvordan man gør det til idræt så klasserne lærer hinanden at 

kende alle sammen. 

God ide´, at det ikke er bestemt, hvor man skal hen. Eleverne tænker, at det er smart, 

fordi de kan fortælle hinanden om forskellige ture. 

Bakkes op af de forældrevalgte. 

Afsted i samme uge.  

Efter dialog besluttes det: Fra 2018 flyttes lejrskolen til foråret 5. årgang. 

 

 

 

4. Timefordelings plan.  Den endelige udgave på baggrund af vores ressourcetildeling. 



Gennemgås hvordan den ser ud-udregnet efter vi har fået årets budgettildeling.  

 

De forældrevalgte taler ligesom på sidste møde om at rette henvendelse til politikkerne 

vedr. udhuling af budgetterne. Michael og Morten tage têten.  

 

 

5. Principper: drøftelse af, hvordan arbejder vi med principper ??  ( 30 min.) 

Udskydes til næste møde 

 

6.  Nyt fra bestyrelsesformanden:  

Netværksmøde for skolebestyrelser. Orientering. 

 

7. Nyt fra skolelederen: (10 min.) … byggeri, personale, mm. 
Orientering om trafik og byggeri. 
Nogle forældre kører og parkerer vildt. De forældrevalgte skriver et brev til alle forældre. 
Mødedatoer næste skoleår-prøv den 2. tirsdag i mdr. 

 
8. Evt. Punkter til næste møde (5. min) 

Næste møde 6. juni udvides med en time så mødetidspunktet er 18.30-21.30. 
       Afbud fra Henriette til juni-mødet. 
       Anne S. kan måske heller ikke 

 
Principper: drøftelse af, hvordan arbejder vi med principper ??   

 
 
 
 

 

                   

  

 
 


