
Referat - skolebestyrelsesmøde 5.09.2019 
Afbud: Louise. R og Jurgita, Enes 
 
Referent: CR 

Spørgetid:  

 

159. Budgethøring 

• Datoen er flyttet. 
• Evt. flyt oktober-mødet 

Bestyrelsesmødet flyttes fra d. 24. til d.  10. oktober 
Politikerne - Høringssvaret skal afleveres d.21.10.2019 
Direktionen – frist 23. september – bestyrelsen sender et svar afsted 
 
 
 
160. principper 

• Holddeling, Annettes oplæg. 

Med få rettelser er udkastet godkendt.  

 

161. Princip for kommunikation på AULA 

• Diskuter Louise M’s udkast til AULA (det nye ForældreIntra) 

Punktet udskydes til næste møde 

162. Retningslinjer for udlån af skolen 

Godkendt 

 

163. Tornebuske i B 

Teknisk forvaltning kontaktes med henblik på at få fjernet buskene og erstattet med tornfrie 
planter 

164. Forplejning 

2 x pr. år er der mad. Op til juleferien og sommerferien. 

 

165. Økonomi 

Holder stadigvæk handleplanen for 2019 

166. Nyt fra  

Formanden: 
Vi har lagt billet ind på oprettelse af en idrætsprofillinje på Damagerskolen. 
Koldtvandshane i udskoling? Er det en mulighed? 
Forældremøder – 0. klasser blev informeret om SB’s arbejde. 
D. 23.9. kommer Claus Jensen og Klaus Øvre på besøg 
 



Ledelsen:  
 
Vi laver en ekstra dag i løbet af året hvor både børn og personale skal i skole om aftenen, til 
gengæld holder vi undervisningsfri d. 3.1.2020. 
 
Christian Antonsen er stoppet pr. 31.7.2019 –Skemaet bliver dækket indenfor huset da LL, FG 
samt Peter Heine dækker timerne i matematik, tysk, valgfag og e-timer.  
 
Datoer for kontaktforældremøder ligger d. 7. november og 28. maj kl. 19-20.30 
 
 
Medarbejderne:  
 
Nye ringetider, lektionslængder og længden af dagene for eleverne. Det skal eleverne lige 
vænne sig til. 
 
Eleverne:  

5.-7. klasserne er kommet på boldbanen 

Har vores elevråd noget budget – ja 2000 kr. 

Ipad-regler – i undervisningen – der arbejdes på dem (SB har også lavet principper) De 
sammenskrives. 

Skraldeprojektet – der mangler hjælpende hænder – næste gang vil vi gøre det større – skov, 
strand og andre steder 

Andre:  

Service på symaskiner – kun 4 virker ud af 10 

 

167. Diætliste 

 

168. Punkter til kommende møder: 

Forældrebetaling  

Lejrskoler 

Åben Skole 

Vikardækning 

Fokus på læseundervisning 

Suppleringsvalg 

Kommunikationsprincipper for Aula 
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