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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Skolen sørger for forplejning 
Referat 
Afbud: Thomas, Marianne 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste referat  
20.8.2019 og dialogmødet 4.9 

5 Begge referater - godkendte B Alle 

2. Elevråd 15 Velkommen til formand og næstformand 
Adrian 7. kl. og Selma 7. kl. 
De arbejder med: 
Madordning 
Fornyelse af skolegården 
Nytænkning af motionsdagen 
Skolegård til udskolingen 
 

O-D  

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

- Økonomi:  

15 a. 
Vedtægtsændringer om nedlæggelse af skolekreds - 
status. – Irene laver udkast 
 
Dokument om bestyrelsens arbejde – status – der er 
endnu ikke blevet lavet noget. Jette laver en liste 
med spørgsmål, som der kan arbejdes ud fra. 
 
 

O-D-B Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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b. 
- Madordning – sidste nyt 
Vi er i dialog med Agnes.dk, men umiddelbart har 
de for mange opgaver, så de kan pt ikke tilbyde os 
en madordning. 
Stella undersøger et sted, som vi mødes med i 
næste uge. 
Sine undersøger et navn 
 
- Arbejdsdag 26.9.  (opsamling/evaluering) – aflyst,   
   grundet for få tilmeldte. 
SFO - forældremøde – få kom. 
Evaluering vi udsender tilmeldinger på beskeder og 
ikke kun på forsiden. 
 
Rikke og Lotte har været på årsmøde, hvilket var 
rigtig godt og inspirerende. 
 
Status på 0. klasserne pt er 27 elever tilmeldt 
 
d. 
orientering kommer under pkt. 5 

4. Generel holdning til indskrivning af ansattes 
børn på skolen. 
 

10 Til beslutning – Det er hermed besluttet, at ansattes 
børn gerne må indskrives på skolen. 

 

D-B Alle 
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5. Økonomi – gennemgang af balance pr. 
30.9.2019 

15 Gennemgang af balancen, og kort status, forventet 
resultat pr 31.12 – det ser rimeligt fornuftigt ud. 
 
Udarbejdelse, input til budget 2020, 2021 og 2022 – 
kommende budget er til gennemgang hos skolens 
revisor. Vi oplever en uforholdsvis stor post i 
forbindelse med omlægning af feriepengesystemet. 
 
Revisor gennemgang af årsrapport og evt. 
deltagelse på generalforsamling 2020 til drøftelse – 
god ide. 

O-D LW 

6. Skolens grundfortælling og vision – Status 10 Det burde være klar med første udkast til 
december. 

O-D Ledelse 

7. Klager – status, og hvordan håndteres 
klager fremadrettet 

15 Fremadrettet, indkaldes der til kort møde, hvor 
klagen drøftes. 
 

D-B Alle 

8. Møde med udlejer 15 Orientering om mødets udfald og forslag 
Drøftelse om bygning og evt. renovation 
Rigtig godt møde. 
Der er fra udvalgets side prioriteret indeklima og 
solceller. Facaderenovation er på standby 

D-B Udvalg- Alle 

9. Personalehåndbog - status 5 Vi er i proces – vi har den oppe på næste SU d. 
19.12.19  

O LW 

10. GDPR – årlig gennemgang for bestyrelsen 10 Der er udarbejdet en skrivelse omkring vores 
procedurer for GDPR – den blev gennemgået, og 
eftersendes. Der blev foreslået at vi i 
samtykkeerklæringen giver mulighed for at kunne 

O-D LW 
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afkrydse, at skolen kan kontakte forældre, såfremt 
vi ønsker at benytte billede af elever til marketing 
m.m. 

11. Evt. 5 Hvor er vi med Aula? – indtil videre bliver på Intra, 
og afventer hvordan Aula kommer fra start.  

  

12. Punkter til kommende møde 17.1  
start kl. 1700 

• Julefrokost  

• Gennemgang af skolen. 
Bygningsmasse, lokaler, udearealer, 
prioriteringer af forbedringer – 
udsat fra mødet 7.11 

• Orientering og godkendelse af 
budget 2020 

• Orientering og godkendelse af 
timefordeling til det kommende 
skoleår 2020/21 

• Status kommende 0. klasser 

• Ferieplan for kommende skoleår 

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

 • Forslag og ideer modtages meget 

gerne til afholdelse af julefrokost       

D Alle 

     

 


