
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 30.1.2020 
 
Afbud: Andreas , Louise R  
 
Referent: Carl  

Spørgetid:  

 

175. Konstituering 

Louise Meyer ny næstformand. Tillykke. 

176. Kvalitetsrapport 

Gennemgang af rapporten 

Vi har revideret udkastet 

 

177. Åben skole 

• Godkendelse af princip 
 
Vi har revideret udkastet 

178. Økonomi 

Kommer på igen næste gang. Afventer endeligt regnskab og budget for 20/21.  

179. Skole og forældre årsmøde 

• Jurgitta 30 min. (skydes til næste gang) 

Men kort handlede mødet om 

Forældrekommunikation og Aula 

Inspiration fra andre skoler 

 

180. Nyt fra  

Formanden: 
Lørdage for Skolebestyrelser – brug af data i skolebestyrelsens arbejde i forhold til 
fastsættelse af principper, budgetter. (14.3. i Tåstrup eller 21.3. i Ringsted) 
Nærmere oplysninger sendes ud på mail i gruppen 
 
 
Skolerådet – vi diskuterede inklusionsmidler  
Projekter i hele kommunen - vi vil gerne benefitte af hinanden. – Hvordan får vi aktiveret de 
forældre der aldrig deltager i arrangementer eller møder på skolen. Det samme kan gælde for 
eksempelvis private børnefødselsdage for klassen 
Kan vi sætte et projekt i gang på skolen? – evt. bruge kontaktforældrene? 
(”ressourceforældre”) 
Kontaktforældremøde – fokus på at male hegnet nede i indskolingen og bygge borde/bænke 
på mellemtrinnet. Målet er at samle 60.000 kr. ind til bl.a. bordtennisborde. Evt. Panna-baner. 
Skal elevrådet spørges. 
 
 



 
 
 
 
 
Ledelsen:  

• Ansættelser  
• Engangsservice i kantinen 

 
• Billede af SB medlemmer 

 

• Teambuildingdag d. 12.3. kl. 12-17.  Brogården åbner kl 12 for eleverne. 
 
 

 
Medarbejderne:  
Trivselsdag – parrer venskabsklasserne – balloner opsættes – der skal skrives ned hvordan 
man synes det går med trivslen 
 
Eleverne:  

Hjælpehold til Jannie – evt. dagens ret som betaling. 

Andre:  
Vi skal kigge på vores principper for fravær 

Greve GTI – intromøde  

Kan man forkorte dagen ved at få kortere pauser – elevrådet arbejde skal imødekommes. 
 

 

181. Diætliste 

182. Punkter til kommende møder: 

Fokus på læseundervisning 

• Nyt princip, Nari inviteres til punktet. 

Forældrebetaling 

Lejrskoler? 

Vikardækning 

Mad i kantinen 
 
Principper for fravær 

Jurgitta er på igen. 
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