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Afbud til mødet:  
 
Pernille, Karina H og Knud H.  
 

1. Bemærkninger til sidste referat. 
 
 Godkendt 

 
2. Meddelelser. 

- Formand:  
- Skoleledelse: Ansættelse af skoleleder og opgaver her af. Corona tager en del 

tid. Kommende skoleår kigges der også på. Regnskabsåret ses der også på så-
ledes skolebestyrelsen kan få det at se på kommende møder. Tak til alle de an-
satte, som byder ind, nu da vi mangler en på kontoret. Der har været besøg af 
kommunale ejendomme og skolechefen vedr. det afsatte beløb i 2023-2025 til 
skolerenovering.   

- Der var 14 forældre til skoleindskrivningsmøde 
- Personalerepræsentanter: Børnene er faldet godt ind i nuværende Corona-

restriktioner og det gør personalet også, da det er en kendt situation.  
- Der mangles en afgørelse på prøveformen for 9 kl.  
- Elevråd: Intet nyt 
- Andre: Positiv tilbagemelding på julehilsenen.  

 
3. Skolebestyrelsesvalg. Jane E. Krogh fra skoleafdelingen deltager.  

 
Orientering om processen for foråret. Der vil også være mulighed for at drøfte mu-
ligheden for forskudte valg.  
 
Der er to måder man kan gøre det på.  
1. 4. årig periode som skolen gør nu.  
2. Vælge 3 i 2022 og 4 i 2024. Man stiller stadig op i en 4 årige periode.   
 
Der kommer en kommunal plan for valg i løbet af januar. Der skal vælges 3 foræl-
drerepræsentanter for 4 år og 4 forældrerepræsentanter for 2 år. Desuden skal der 
vælges 2 suppleanter, da bestyrelsen vedtager til dette. 
Vi laver en strategi på næste møde, da der er skal være valgmøde senest d. 5/4.  
Valghandlingen er sidst april. 
De, som har børn i skolen fra næste skoleår, er valgbare.  
 

4. Kvalitetsrapport til gennemsyn og kommentering. 
 
Morten gennemgik det, som er skrevet fra ledelsen. Skolen har 2 A4-side ark i alt. 
Skolebestyrelsen har en ½ side de skal byde ind med.  
Skolebestyrelse fik også en kig på dataark for kvalitetsrapport, herunder nationale 
test, trivselsmåling og karakter for 9. kl. Man kan se mere på Uddannelsesstate-
stik.dk. Vi har og vil have opmærksomhed på konsekvenserne af Corona og det 
pres trivslen har været under.  
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5. Regler om mobiltelefoni og evt. prøveordning 

 
Det har været på udskolingsafdelingsmøde og efter godkendelsen i dag fra skole-
bestyrelsen, vil vi have en prøveperiode. Skolebestyrelsen opfordre til klare regler 
og forventningsaftaler. Det må gerne bygges på tillid fra alle.  

 
6. Skolefest. 

Den udsættes til næste møde. 
 

7. Eventuelt 
Ansøgning til skolefestmidler. 

 
8. Personalesager 

 
 

9. Næste møde og kommende punkter  
 

Næste møde 7.2 kl. 18.30: 
 
- Voldspolitik (barn til barn). 
- Ordenregler, fremme af god orden i folkeskolen. 
- Idræts og sundhedsprofil. 
- Strategi for skolebestyrelsesvalg. 
- Skolefest og evt. ansøgninger til skolefestmidler.  

 
 

10. Godkendelse af referat / underskrift. 
 
 

 
 
 
 


