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Afbud til mødet: Knud, Pernille.  
 
 
Ordstyre: Laila B.  
 
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 

Ingen bemærkninger.  
 

2. Meddelelser. 
- Formand:  
- Skoleledelse:  

MH orienterede om besøg vedr. trafiksituationen omkring skolen og vores tilkør-
selsveje.  
HV orienterede om ansættelser af lærere og pædagoger. Der er ansat to lærere 
og to pædagoger. Primært i undervisningsområdet, men også med delansættel-
se i SFOen for en af pædagogerne.  
Orientering om, at der er tilflyttere med børn til området, som skal gå på skolen.  
Der er møde i ”Netværk for forældre til ordblinde elever” på torsdag aften på 
skolen med oplæg fra Læseheltene.  

- Personalerepræsentanter: 
Der er spænding omkring de besluttede besparelser, da de ikke er udmeldt 
endnu. Det bliver de den 8. november.  
Der er i SFOen kørt ”bag for en sag” med stor succes med et godt beløb til Bør-
netelefonen.  
Medarbejderne er ved godt mod omkring de nyansættelser, der skal være og 
være klar til at tage i mod nye kollegaer.  

- Elevråd: 
Der har været fælleselevrådsmøde, hvor udskolingenselevrådene fra alle skole 
mødes.  

- Andre: 
IT har indkøbt høretelefoner til brug for ”tale til tekst” programmer, der benyttes 
af elever med læsevanskeligheder. 

 
 

3. Velkommen til nyt skolebestyrelsesmedlem 
 

Punktet udsættes.  
 

4. Skolebestyrelsens arbejdsområde. Hvad arbejde vi med og hvad må vi ikke 
arbejde med. (se de vedhæftede slide fra sidste referat) 

 
Gennemgang af slide og vi nåede til slide 17. Punktet genoptages senere.  

 
5. Principper.  (Læses igennem inden mødet) 
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De tre første principper på Skoleporten tages op på kommende møde og opdate-
res.  
 

6. Skolefest  
 

HV gennemgik ideen til et SkoleMekka som en skolefest, hvor en markedsplads-
stemning og livlig handel skal være bærende. Den økonomi, der genereres, skal gå 
til en fond, som skal bidrage til elevtur og overnatninger.  
 

7. Eventuelt 
 
 

8. Personalesager 
 
 

9. Næste møde den 06. 12. 18. kl. 18.00 
 

 
Kommende punkter  

 
- Julefrokost!!!!! 
- Skolebestyrelsens arbejdsområder. Fortsættelse fra sidste møde.  
- Principper. De tre første principper gennemgås hjemme og ændringer tages 

med til mødet.  
- Årshjul 
- Budget for kommende budgetår 2019.  

 
Se i øvrigt punkter fra tidligere referater.  
 

 
10. Godkendelse af referat / underskrift. 

 


