
                                                            
Skolebestyrelsesmøde 06.06. 17 kl. 18.30 – 21.30 

I personalerummet 
 

 

Afbud Anne S, Charlotte, Ken og Kasper. 

 

 

 

1. Endelig godkendelse af værdigrundlag (notat Michael) 

Efter gennemlæsning er det endeligt godkendt. 

 

2. Høringssvar vedr. udviklingsplan for Specialundervisningsområdet  

Dialog. Høringssvar udformes. Henriette starter op. Det mailes rundt. Andre skriver til. Vi 

aftaler, at det skal være færdigt før sommerferien. 

 

3. Næste skoleår: Mellemrumstilbud. Omlægning af lokale ”visitationsmidler”.  

Helle gennemgår planerne for mellemrumstilbud næste skoleår. 

Et tilbud vi vil lave til de elever, der i kortere perioder har behov for nogle timer ugentligt i 

et andet tilbud end deres stamklasse. Vi starter op med tilbuddet for enkelte elever fra 0. til 

og med 3. årg. På sigt udvides tilbuddet meget gerne også til mellemtrinnet. 

Elever skal visiteres til dette tilbud gennem ressourceteamet. 

 

4. Evaluering af Sydby løb med hensyn til fremtidig aftale om indhold af 

fællesarrangement for KRI, TIRS, SØN kommende skoleår.  

Skal vi have sydbyløb eller er det et andet arrangement, vi skal finde på? 

Vi er forpligtiget på samarbejde de 3 skoler imellem. 

Udvikling eller afvikling? 

            Udvikle på projektet-skolebestyrelsen ønsker at konceptet skal se anderledes ud. 

            Markedsdag – Sydbydag? 

Engager elever og forældre i produkter der skal sælges evt.      

 

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

Faglighed, Trivsel og Elevfravær. 

            Fremadrettet et princip på hvert møde. 

 

6. Indsatser kommende skoleår: Dygtige sammen og Skolen for alle  

Udsættes 

 

7. Udvikling af udearealer. Samarbejde med Labland. Orientering v. HE 

Projektet beskrives. 8 skoler (heriblandt os) udtaget til at arbejde med konsulentfirmaet 

børn, leg, læring og udeliv. Følgegruppen her på skolen er udpeget. Meget gerne en 

forældrerepræsentant med i følgegruppen (Morten). 

Fase 1 starter i efteråret. 

 

8. Nyt fra bestyrelsesformanden. 

Orientering 

 

9. Nyt fra skolelederen:  byggeri, personale, mm. 

Fagpilot i NT betyder at der er et barsel, der pt. ikke er helt dækket. 

Orientering om byggeri. Det går planmæssigt. 

 

 

 



10. Evt. Punkter til næste møde. 

 Indsatser kommende skoleår: Dygtige sammen og Skolen for alle  

 Princip for den åbne skole laves. 

 Liste over principper laves og prioriteres. 

 Trafikpolitik  

 Elevfravær skal på næste møde. 

 
 
 

Datoer for møderne næste skoleår ligges i outlook til alle. LP gør det. 

                   

  

 
 


