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Afbud: Frank 

 

Referat  

 
1. Godkendelse og underskrift af 
referat 

Godkendt og underskrevet 

2. Konstituering af skolebestyrelsen Formand: Anne Løth Vinther 

Næstformand: Karina Søgaard Pedersen 

3. Meddelelser 
- Formanden 
- SKB-medlemmer  
- Medarbejderne 
- Ledelsen 

 

Præsentation af bestyrelsen. Velkommen til de 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer Marianne og Frank. Der er 
også kommet en ny medarbejderrepræsentant Britt 
og suppleant Lena. 
  
Formand: Hvordan er det nye skoleår startet? 
Vi er kommet godt i gang med en masse glade børn. 
 
SKB-medlemmer: Det er godt, at vi er med i 
drøftelserne angående de ord, der kendetegner vores 
skole. 
 

Medarbejderne: Der er 42 børn tilmeldt SFO. Der er 
flere der kommer hver dag. 
 
Ledelsen: Vi har haft besøg af skolechefen og 
direktøren. Det var et positiv møde. Der var også ros 
til vores Åben hus arrangement. 
Personalet har været på internat. Vi arbejdede med 
konceptet LEGO Serious Play. Der blev bygget og 
diskuteret vores kerneværdier. Der blev brugt mest 
tid på ”høj faglighed”.  
 
Vi havde besøg af en arkitekt fra kommunen. Hun 
fortalte om de muligheder vi har, for at få hjælp til, 
at få mest muligt ud af vores penge i forhold til vores 
udeområder. Vi har fået en tildeling fra kommunen 

og et overskud på skolen. Elevrådet startede op 
sidste skoleår med hvad eleverne ønsker sig til 
udeområderne. De vil også blive inddraget i den 
videre proces. 
Måske skal der noget mere på væggen nede ved P-
plads, så man kan se, at det er en skole. 
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4. Økonomi  
- Oversigt over økonomi 

 
 

 

Økonomien ser god ud. 
 

5. Udforme den information 
skolebestyrelsen vil fortælle til 
forældremøderne i de enkelte 
klasser  
 

SP renskrive det aftalte og sender til ST, der læser 
det igennem inden det sendes til SKB-medlemmerne. 

6. Fordeling af kontaktpersoner til 
klasserne 

 

0.kl.: Anne 
1.kl.: Marianne 
2.kl.: Maiken 
3.kl.: Karina 
4.kl.: Tina 
5.-6.kl.: Mette 

Det er vigtigt at SKB-medlemmerne så hurtig som 
muligt får datoerne for forældremøderne. 

7. Plan for arbejdet med principper 
 

Vi vælge at starte med at arbejde med vores 
Antimobbestrategi/Antimobbepolitik. 

8. Åben Skole  Godkendelse af ST´s forslag til at ligge op på 
hjemmesiden. Den vil også blive lagt på Facebook og 

P.I.F´s hjemmeside. 
 

9. Samarbejdet m. børnehaven Drøftelse om hvad der skal stå i folderen til 
forældrene i børnehaverne. 
Der er forældremøde i Svalereden d. 12/9 og i 
Børnehuset d. 17/9. 
 

10. evt.  Anna kan ikke deltage i næste SKB-møde. 
ST har været i dialog med kommunen om at får 
ændret bustiderne, da de først ville afhente børn kl. 
13.00, hvor vi slutter skoledagen 12.43. Det er 
lykkedes at få det flyttet til kl. 12.55. 

 
 

 


