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Afbud: Eleverne 

 

Referat 

 
1. Godkendelse og underskrift af 

referat 
Referat fra 13. juni godkendt og underskrevet. 

4. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig med Formand Cecilia 

Jarresø og Næstformand Søren R. Siegenfeldt 

2. Elevråd Elevrådet er ved, at vælge nye repræsentanter til 

skolebestyrelsen 

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

 

Formand. Intet 

SKB-medlemmer. Søren redegjorde for møde den 

26/6 med skolechefen og udvalgsformanden. Naja 

videresender referat. 

Medarbejdere. Vi er kommet godt i gang med det 

nye skoleår 

Ledelsen. Skolebestyrelsens årsberetning. Kurt laver 

beretningen og sender til godkendelse hos 

bestyrelsen. Den nye formand Cecilia fremlægger 

beretningen den 19/9 kl. 18.30.  
4. Konstituering af bestyrelsen 
 

Fremrykket – se ovenfor 

5. Økonomisk handleplan for Asferg 
    Skole 

Asferg skoles økonomiske handleplan blev 

gennemgået. Naja redegjorde for, hvordan planen er 

blevet til og dens indhold. 

 
6. Mere tid og trivsel  Naja orienterede om mere tid og trivsel. Der er fokus 

på sygefravær. En gennemgang af statistikken førte 

til en god diskussion om emnet. 

 
7. Skoleårets start 

 
                

Vi er kommet godt i gang med skoleåret, de nye 

personaler, Bolette og Mie er faldet godt til. De er 

begge ansat i vikariater indtil stillingerne som hhv. 

lærer og sekretær bliver slået op. 

Den lærerstilling der er opslået pt. har vi samtaler til 

den 28/8 – Søren og Tina S. deltager i samtalerne. 

Det går rigtig godt med det nye tiltag om morgenen, 

hvor eleverne må være inde, ugeskema er kommet 

godt i gang. Vi har fået nye elever på flere klassetrin.  

Nikoline fra PIF tester eleverne i 2. og 3. klasse 

motorisk. Derefter tilbydes elever med behov, 

motorisk træning i to frikvarterer om ugen i 

træningshuset, sammen med Nikoline. 
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8. Den gode historie  

9. Møderække SB Mandag d. 21-8. tirsdag d. 19-9. onsdag d. 25-10. 

Torsdag 23-11. mandag 8-1. tirsdag 6-2. onsdag 7-3. 

torsdag 12-4. mandag 7-5. tirsdag 12-6. 

Mødedatoerne blev vedtaget. 

 
10. Evt. Telefon på skolens kontor. Når vi ikke er på kontoret 

ring til Naja på mobil. 

Skolens madordning blev nævnt – pkt. til næste 

møde. 

Skolebodens sortiment er også pkt. til næste møde. 

Forældrene fordelte klasserne til forældremøderne. 

0. kl. Cecilia 

1. kl. Tina N. 

2. kl. Tina S. 

3. kl. Benedikte 

4. kl. Anne 

5. kl. Søren 

6. kl. Mette 

      Ref. Ivan 

 


