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Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 18.02.13 kl. 16.15-17.45 
Referat 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dagordenspunkt Referat Beslutning Bemærkning 
1 Godkendelse af dagsorden  Godkendt Der blev prioriteret i de mange punkter, 

men alle blev nået 
2 Godkendelse af referat fra 17.12.12  Godkendt  
3 Orientering Elever: 

 Elevrådet arbejder godt. De yngste er 
meget ivrige. Man er optaget af maden 
i kantinen og reglerne om ikke at bære 
mad ud af kantinen 
Forældre: 
Forældrerepæsentanter vil gerne at 
SB mødet flyttes til 16.30 for at kunne 
nå at få børnene hjem fra skole, inedn 
man selv skal ud af døren 
Medarbejdere: 
Optaget af den nye læreraftale og om 
der bliver lock out i foråret 
Ledelsen: 
Der er ansættelsesrunder i forhold til 
ansættelse af ny skoleleder 
Nyt skoleår er under planlægning. 
Økonomien ses efter i sømmene og vil 
blive gennemgået på næste SB møde. 
Vi har underskud. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi skal på næste SB møde 

4 Badning/ elevers personlige hygiejne Punkter var et opfølgningspunkt fra 
sidste SB møde. 
SL havde taget 2 tilbud hjem i forhold 
til at etablere skærme i baderummene. 
Dette ville koste omkring 100.000 kr. 
P.g.a underskud kan vi ikke bruge så 
mange mange penge på dette nu. 
SL har forespurgt i Bygningsafdelingen 
om mulighed for tilskud. Dette kunne 
måske være en mulighed. Vi får 

Evt. udfærdigelse af retningslinjer 
udskydes til vi har viden om vi får 
økonomisk hjælp til etablering af 
skærme. 

Punktet skal på SB mødet i slut. Af 
året. 
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besked omkring sommerfereien 

5 Kantinepolitik Grundlaget for arbejdet i et 
kantineudvalg blev diskuteret. Alt der 
vedrører mad, spisning, sundhed, 
priser kan diskuteres. 
E rapport, som er lige til at gå til og få 
gode ideer af, blev udleveret til 
forældrene. 

Kantineudvalg blev nedsat: 
Forældre: Hala, Hiam, Ibtihaj 
Elever: Fatima 
 
Rikke, leder af kaninen, indkalder til 
møde. 
 

Via det ugentlige nyhedsbrev 
informeres der om Kantineudvalget 
Der skal forespørges om 
medarbejderrep. 
 
Forældre vil komme på besøg i 
kantinen i forhold til at hjælpe med at 
få formindsket elevernes griseri. 

6 Hvordan kan vi skabe et godt 
omdømme for vores skole 

Skolen har 40 års jubilæum i dette år. 
Fra alle sider er der udtrykt ønske om 
at lave en rigtig dejlig fest som kan 
bringe os alle sammen. 
 
Det skal være en multikulturel fest med 
sang og dans og salg af mad. 
 
Alt skal gerne foregå i hallen 

Der blev nedsat et festudvalg: 
Elever: Yonis, Fatima 
Forældre: Huda, Ibtihaj 
Medarbejdere: Vælges senere 
SL: Skoleleder 
 
Tid:Torsdag eller fredag i uge 41 fra kl. 
16-20 

Husk at få mediedækning via tv, aviser 
etc. 

7 Rengøring på skolen Der ønskes flere skraldespande op på 
gangene 
Kan der sættes affaldsstativer op i 
gårdene 
Der blev diskuteret om man kunne 
lave en konkurrence med gevinster om 
hvem der havde de flotteste toiletter 

Elevrådet tager punktet op og kommer 
med forslag til en evt. konkurrence 
 
 

KHJ taler med Claus Vinge vedr. 
affaldsspande 

8 Bedre muligheder for aktiviteter 
I pauserne 

Der ønskes nogle flere muligheder for 
aktiviteter i pauserne. Dette er et 
oplagt punkt at drøfte i huselevrådene. 

Elevrådet drøfter dette på næste 
elevrådsmøde og får indsamlet ideer 
fra husene om hvad man vil gøre. 

 

9 Kobling mellem klasseråd og 
skolebestyrelsens arbejde 

 Venter  

10 Skolebladet Opfordring til at Skolebestyrelsen 
bliver præsenteret og skriver i 
forårsnummeret af skolebaldet 

Kirsten og Ibtihaj hjælpes ad med at få 
lavet et indslag 

 

11 Orientering om nyt skoleår SL og Tillidsrepræsentanter har indledt 
en række møder i forhold til at 
planlægge nyt skoleår og de 
muligheder, der ligger i den nye 
læreraftale 

  

12 Næste møde i Skolebestyrelsen  Mandag den 22 april kl. 16.30-18  
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