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Referat 

 
1. Godkendelse og underskrift af 

referat 
Referat fra den 25. oktober godkendt og 

underskrevet. 

2. Elevråd Thomas fremlagde elevrådets ønsker om 

istandsættelse af hockeybanen, sko på indenfor i 

Blækhuset, telefon i frikvartererne for 5. og 6. klasse 

samt lov til, at tage Chrome Books med hjem. Ønsket 

om Chrome Books kan ikke imødekommes bl.a. pga. 

forsikringsspørgsmål. Sko indenfor er OK i en 

prøveperiode foreløbig frem til jul. Hockeybanen er 

gjort opmærksom på ved ejendomsservice, ingen 

brug af telefoner i frikvartererne tillades. 

  
3. Meddelelser 

- Formanden 
- SKB-medlemmer  
- Medarbejderne 
- Ledelsen 

 

Formand: orientering om ændringer i 

skolebestyrelsen. En forældre er udtrådt af 

bestyrelsen og ind er kommet 1. suppleant Karina 

Søgaard Pedersen. 

SKB-medlemmer: Forældrerådsmedlemmerne i 3. 

og 4. klasse har været indkaldt til møde om 

sammenlægning af 3. og 4. klasse. Det blev til en 

god snak om den nye hverdag bl.a. når der er 

vikarer. Forældrene fortæller om overvejende 

positive tilkendegivelser fra eleverne. 

Medarbejderne: Det kan tydeligt mærkes på tiden 

til og kvaliteten af det pædagogiske arbejde i SFO, at 

der ikke serveres eftermiddagsmad. En gang om 

måneden har SFO en maddag, hvor der hygges. 

Ledelsen: Vi har fastansat Bettina Sørensen og har 

pt. et stillingsopslag til skolesekretærstillingen. Naja 

orienterede om en henvendelse fra PIF, der har 

været til møde med landdistriktsudvalget. 

Skolebestyrelsen retter henvendelse til PIF om et 

fællesmøde. ”Perledagene” var to fantastiske dage, 

hvor eleverne med glæde og lys i øjnene viste gejst 

og engagement. 

Vi har Luciaoptog den 13/12 og krybbespil den 21/12 

begge dele med 3. og 4. klasse. 

Den 21/12 kl. 12.15 er der kirkegang inden 

juleferien. 

 
4. Styrelsesvedtægt 
 

Høringssvar, hvor skolebestyrelsen tager 

styrelsesvedtægten til efterretning. 
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5. Julestue 
               - evaluering 

Det var en rigtig hyggelig dag, med stor deltagelse. 

Vi er alle enige om, at gentage succesen næste år. 

6. Skolens økonomi Skolens økonomi ser stadig Ok ud. 

7. Den gode historie En snak om børneby afstedkom mange gode 

kommentarer, SKB er positive og arbejder videre 

med den idé. 

8. Evt.  

  

      Ref. Ivan 

 


