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Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste referat  
7.11.19 

5 Godkendt og underskrevet B Alle 

2. Gennemgang af skolen 20 Leif viser os rundt i skolens lokaler og udeområde. 
Til drøftelse; økonomisk prioritering til forbedring af 
lokaler/udeområde. 
Der prioriteres at renovere toiletterne på skolen, 
samt udvide madkundskabslokalet. Garderoberne 
for indskolingselever flyttes til stueetagen, og væk 
fra SFO-området.  

O-D-B Leif - Alle 

3. Elevråd   Flyttes til mødet i marts O Alle 

4. Meddelelser: 
a. Formand 
b. Skoleledelsen 
c. Lærerrepræsentanterne 
d. Stående udvalg 

 

15 a. 
Dokument om bestyrelsens arbejde – status 
Forslag til ændrede vedtægter 
Irene retter til. 
Jette sender rundt, når det er klar til 
gennemlæsning. 
 
b. 

D-B Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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- Madordning – sidste nyt Der er mellem 10 -20 som 
bestiller mad. Vi evaluerer løbende med elevrådet. 
- Status kommende 0. klasser, 0-kl. team 36 børn 
tilmeldt.  
Pia, Helle og ny lærere til de 2 klasse. 
- Resultat af personalets trivselsmåling – den er 
rigtig fin. Vi er godt tilfredse. 
c.  
d. 
Afholder møde omkring budget 2020 i februar  

5. Økonomi  5 Forventet resultat for 2019. 
Orientering og godkendelse af budget 2020 – 
udsættes til mødet i marts 

O-D LW 

6. Skolens grundfortælling og vision  10 Fremvisning af den grafiske tegning. Det er flot 
arbejde, og der var stor tilfredshed med produktet 

O-D Ledelse 

7. Møde med udlejer 10 Orientering om mødets udfald og næste step – 
udskudt til marts 

O-D Udvalg 

8. Personalehåndbog  5 Vedlagt til orientering O LW 

9. Ferieplan for kommende skoleår 10 Til godkendelse – udskudt til marts O-B LW 

10. Forberede og indkalde til årligt møde med 
klassekontaktforældre – nedsættelse af 
udvalg 

5 Udskudt til marts D-B Alle 

11. Punkter til kommende møde 19.3 
Orientering og godkendelse af budget 2020 
Orientering og godkendelse af 
timefordeling til det kommende skoleår 
2020/21 

5    
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Deltagelse i pædagogisk seminar lørdag den 
7.3 
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 
Elevtal i kommende 0. klasser 
Forberedelse til generalforsamlingen 
Planlægning af ledelsesberetningen 

12. Evt.     

 


