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Afbud til mødet:  
 
Ordstyrer:  Laila  
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  
- Skoleledelse:  

Aula. Opstart efter efterårsferien og det er gået godt, uden de stor problemer, ud 
over at lære det at kende. Runde blandt medlemmerne.  
Vikardækning i Aula forventes opstart i slutning af november. I øjeblikket kan vi-
karskemaer ses i Intra.  
Musik i sidste uge. Spil Dansk og besøg fra Ensemble Midt Vest.  
Er der behov for en Facebookgruppe, hvor vi ud af til kan vise hvad der foregår 
på skolen i dagligdagen? En gruppe, hvor vi administrerer indholdet. Kræver det 
accept fra forældre, når vi vil lægge noget op? Positiv stemning i bestyrelsen 
omkring en Facebookgruppe.  
Ledelsen har været på Skoleledernes Årsmøde torsdag og fredag. 
Kort orientering om den økonomiske situation fremover og ønske om besøg fra 
Tina Brøndum (økonomimedarbejder) til gennemgang af økonomien.  
Trylleshow i SFOen på onsdag.  
Indskrivningmøde på torsdag kl. 17.00 – 18.30. 

- Personalerepræsentanter: 
Der er samlet ind i SFOen i Bag for en sag og der er indsamlet 1050,- der er 
sendt ind til Børnetelefonen. 
Der øves til julekoncert og til juletræstænding.  
Juletræstænding (kl. 16.00) er den 29.11, som er samme dag som juleklippedag 
på skolen.  

- Elevråd: 
Uro på gangen ved 9c. Forsøges løst i samarbejde med lærerne 
mellemtrinnet har haft Børne og unge politikken på og der arbejdes videre med 
to udsagn: Mødes med et smil og Alle skal være en del af et fællesskab.  

- Andre: 
 

3. Velkomst af nye medlemmer  
 

Velkomst ved formanden.  
 

4. Evaluering af skolefesten  
 
Mange positive tilbagemeldinger fra forældre til SB medlemmer. Alle oplevede en 
god aften med super stemning og god købelyst i tombola og auktioner.  
Der er også positive tilbagemeldinger fra de medarbejder,der deltog. 
 
Overvejelse om tidspunktet på året, så vi i højere grad kan bruge udearealer.   
Hvad kan vi udvikle på og hvad kan vi gøre mere af? Kan det udvides med flere ak-
tiviteter og flere boder.  
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RUSK forældrerådet har også evalueret og der er mange gode og positive tilbage-
meldinger. Dog et ønske om at starte lidt tidligere evt. med spisning til opstart.  
Kunne eleverne være mere inddraget i forberedelsen og gennemførelse.  
 
Vi skal tidligere på banen og opgaverne skal fordeles på flere SB medlemmer.  
Elever og ansatte kan bidrage med eks. plakater, artikler eller boder.  
 
Kunne det lægges i forbindelse med flexuge? 
 
Søg evt. Bestsellerfonden og Kvik. Knud og Anders kikker på det.  
 
Der skal laves en klar beskrivelse af, hvad pengene skal bruges til og hvem de skal 
gå til. Pernille og Karina laver udkast. 
 

 

5. Skolevejsanalyse se link på  http://skolevejsanalyse.ikast-brande.dk/  
 

Gennemgang af hjemmesiden og dialog om, der er andet, vi skal have opmærk-
som på.  
 
Fjerningen af beplantning på Grønningen, øger risikoen for, at de mindre børn kan 
løbe ud på vejen.  
 
Hvad gør vi ved de forældre, der ikke overholder standsningsforbuddet? Kan sko-
lebestyrelsen gøre noget?  
 

6. Retningslinjer for sikkerhedsudstyr til rulleskøjter 

 
SFOen har principper om sikkerhedsudstyr, men ikke i skolen. Forældrene har an-
svaret for, at deres barn har det rette sikkerhedsudstyr.  

 

7. Lederevaluering 

 
HV orienterede om lederevaluering og på, hvordan der følges op.  
 

8. Eventuelt 
 
 

9. Personalesager 
 
 

10. Næste møde og kommende punkter  
 

Mandag den 2.12 og med mødestart kl. 18.00 med en times møde og derefter jule-
middag.  
 
- julefrokost 

 

http://skolevejsanalyse.ikast-brande.dk/
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Januarmøde: 
 
- tema om fremtidig skolefest.  

 
11. Godkendelse af referat / underskrift. 

 
 
 
 


