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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 18.06.2019 kl. 17.00-19.30  
 
Til stede:  
Forældre: Mie, Kim, Jan, Lotte, Marie, 

Personale:  Mads, Mette 

Ledelse: Lise, Casper og Helle B 

 

Afbud: Bjørn; Mette Nelund (formand, orlov), 

 

Elevrådet: Laura og Thorbjørn  

 

Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet er godkendt 

 

Punkter til orientering: 

 Nyt fra elevrådet: 

- Kampagne: Red Computerne: 

Elevrådet arbejder pt. med en kampagne for at børnene skal passe bedre på 

computeren. Der er et meget stor svind i computerne, samt store udgifter til 

reparationerne. Elevrådet har kommet med input til regler for brug af computerne. 

- ’Indførelse af bring you own device’: 

Fælles drøftelse af fordele og ulemper ved at indføre muligheden for at større børn (f.eks. 

gul og rød) kan medbringe egne computere.  Andre skoler gør det med samme. 

Input/ideer: 

o Specifikation af mindste krav 

o At det er en mulighed ikke et krav. Specifikation af hvad skolens stiller til rådighed.  

o Overvejelser ifht. skolens mobilpolitik – fastholdelse af at computere bruges til 

undervisningsbrug 

o Skolen skal stille IT-support / rådgivning til rådighed. Kontortid for rådgivning. 

o Brug af it snedkerne 

 

- Input vedr. fødselsdagsprincipper – herunder gaveordning fra elevrådet.  

 

 Nyt fra formanden 

 Nyt fra ledelsen, herunder klub og SFO 

 Nyt fra udvalg 

o Digital dannelse: Opfordring til at interesserede forældre melder sig til det digitale råd 

 



o Byggeri: 

- Bestyrelsen har holdt ’kaffebord’ på Henrik Steffensens vej med henblik på at drøfte ønsker 

og problematikker omkring gård og shared space. Der var godt fremmøde, især fra naboer.  

- Mandag d. 12.08. kl. 8.00 kommer By og Miljø-udvalget samt repræsentanter fra 

undervisningsudvalget for at besigtige området, særligt Henrik Steffensens vej 

- Ny projektplan for skolegården bliver forsinket pga. krav om nabohøring. Det er tidligst 

færdigt til nytår.  

- Fortsat behov for solafskærmning.  Der gennemføres en arbejdsmiljø undersøgelse med 

data vedr. indeklimaet i august måned med henblik på at fastholde behov og krav om 

solafskærmning ifht. forvaltningen  

- Vi forventer stadig at Tempeltræet er klar til påbegyndelse af ombygning i april 2020. 

- Fortsat påpegning af manglende skiltning ifht. Henrik Stefffensvej 

Der afsættes et tidspunkt for et møde til forberedelse af modtagelse af det politiske udvalg d. 

12.08. med henblik på at præsentere problemstillinger for udvalget. Følgegruppen indkaldes. 

Mandag d.24.06. kl. 8.00 – 9.00 

 

o Leveregler – møde med trivselsforældre 

- Lotte og Mie afholdt møde med trivselsforældrene onsdag d.12.06. Forslag til kommende 

møder - udvikling af trivselsforældrenes samarbejde. Ønske om et nyt møde i oktober med 

mulighed for erfaringsudveksling på tværs af galakser; præsentation af bestyrelsens 

principper for trivselsarbejdet/trivselsforældrerollen. 

- Konkrete input til leveregler: 

o Ønske om en intro-folder om skolen  

o Flere skoletraditioner på tværs af galakser. F.eks et leveregel skolefolkemøde i maj.  

o Større inddragelse af forældre i diskussioner af leveregler  

- Input fra Marie med forslag om et trivselsforældre/kontaktforældre organ med 2 – 3 møder 

om året.  

 

Punkter til drøftelse: 

 Input fra møde omkring leveregler med trivselsforældre. Se ovenfor 

 Skolens digitale udstyr. Antallet af enheder og prioritering af indkøb i de kommende år? Og 

hvilke forventninger er der til gule og røde galakser, ift. at medbringe egne computere? 

 Alkohol og røg. Er det et skoleanliggende eller det forældrebåret? Drøftelse af hvad skolen 

alternativt skolebestyrelsen kan gøre i fht. at skabe fælles normer for alkohol og røg uden for 

skoletiden. Der har været møde på 7. årgang med en ’kontakt’ mellem forældrene. 

Spørgsmålet er om der skal laves en mere fælles tilgang på skolen på. Lotte og Bjørn laver 

et underudvalg som udarbejder et skriv på bestyrelsens vegne.  

 

Punkter til beslutning 

 Principper for skemalægning kommende skoleår.  

- Bestyrelsens ansøgning om bibeholdelse af skoleugens længde for 0. – 3. årgang er blevet 

imødekommet af undervisningsudvalget. Der er givet tilladelse til fortsat at have 30 timers 



skoleuge. Tilladelsen er givet for skoleåret 19/20.  

Bestyrelsens ansøgning om afkortning af skoleugen på 1,5 time for 7. årgang er 

imødekommet.  

- Der er i øvrigt ingen ændringer i ugestrukturen eller skemalægningsprincipper for 19/20 

 Princip for fødselsdag:  

- Lotte og Mie fremlægger forslag til formulering af nye principper for fødselsdage.  

 Høring om barselsfond (bilag fremsendes sammen med agendaen)  

 

Eventuelt. 

Der er ingen punkter til eventuelt.  

 

 


