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Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 17.06.13 kl. 16.30-18.00 
Referat 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dagordenspunkt Referat Beslutning Bemærkning 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
 

  
Godkendt 

 

 
2 Godkendelse af referat fra 1.02.13 
 

  
Godkendt 

 

 
3 Præsentation af ny leder 

 
Aase Nielsen præsenterede sig. Hun 
kommer fra en skoleleder stilling i 
Herning, og har tidligere været 
skoleleder i Næstved. Aase fortæller, 
at hun er blevet taget godt imod af alle. 

  

 
4 Orientering 

 
Elever: 
 Deltog ikke i mødet. 
 
Medarbejdere: 
Der er ro på skolen – vi er kommet 
godt i gang efter lockouten. 
 
Forældrerepræsentanterne: 
Der er ro omkring skolen. Flere naboer 
til skolen fortæller, at de oplever fred i 
området. 
 
Ledelsen: 
Kirsten og Stephan stopper. Der er 
ved at blive ansat en ny administrativ 
leder, og de to andre stillinger 
besættes efter ferien. Kim bliver ny 
viceleder efter Kirsten. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi skal på næste SB møde 
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5 Fødselsdagsfest 

 
Forældrerepræsentanterne vil lave en 
fest for alle børn og forældre på 
skolen. Det skal være en torsdag i 
efteråret. Det skal laves aftale om 
optræden fra de forskellige 
nationaliteter. Maden kommer 
forældrene selv med. Salg af kage og 
drikke varer.  
 

 
Festudvalget: 
Forældrerepræsentanterne og Steve. 
Aase giver Steve besked, så indkalder 
han til møde efter ferien. 

 
Hallen skal reserveres i god tid. 

 
6 aktiviteter i pauserne 

 
Punktet blev udsat, da eleverne ikke 
deltog i mødet. 
 

  

 
7 Rengøring på skolen 

 
Elevrådet deltog ikke, og kom derfor 
heller ikke med forslag til konkurrence. 
 
Debat om toiletforholdene. Der er 
elever, som ikke efterlader toiletterne i 
ordentlig tilstand. Nogle af eleverne 
holder sig til de kommer hjem, fordi de 
synes at toiletterne er ulækre. 
 

 
Bestyrelsen vil efter ferien tage en 
rundtur i klasserne og snakke 
toilethygiejne. 

 

 
8 Oprettelse af klasseråd i det nye 
skoleår 

 
Det vil styrke bestyrelsens arbejde, 
hvis de har nogle flere forældre at 
samarbejde med. 
 

 
Når den nye bestyrelse er tiltrådt 
opretter vi husråd. 
 

 
Det er vigtigt at husråd og bestyrelse 
repræsenterer mange 
forældregrupper/nationaliteter. 

 
11 Orientering: om nyt skoleår 

 
Der er ikke klarhed over budgettet. 
Den nye administrative leder får 
opgaven med at rydde op. 
 
Vi skal ansætte en ny lærer. 
 

  

 
12 Næste møde i Skolebestyrelsen 
 

 
Møderne til næste år, skal være på 
skiftende dage. 

 
Aase vælger datoerne. 

 
Datoer for næste år: 
Mandag d. 9/9 2013 16:30 – 18:00 
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 Tirsdag d. 19/11 2013. 16:30 – 18:00 

Onsdag d. 19/2 2014. 16:30 – 18:00 
Torsdag d. 29/5 2014 16:30 – 17:00 

 


