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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 21.05.2019 kl. 17.00-19.30  
 
Til stede:  

Forældre: Mie, Bjørn, Kim, Jan, Lotte, Marie 

Personale:  Mads 

Ledelse: Lise, Casper og Helle B 

 

Afbud: Mette Nelund (formand, orlov), Mette B T 

Elevrådet deltager ikke i mødet denne gang 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde:  

- Referatet er godkendt.  
 

Punkter til orientering: 

Nyt fra formanden: 

- Deltagelse i dialogmøde 
 

Nyt fra ledelsen, herunder klub og SFO: 

- Kommende 6. årgang: teamet er præsenteret for børn og forældre fra 5. årgang. Næste år lægges 
Mælkevejen og Andromeda sammen til Mælkevejen 6.  

- Der er pt. opslået en ledig stilling inden for science/naturfag til 7. 8. årgang.  
- Solafskærmning udskydes. 
- Vi har modtaget 1. maj børn i Grøn Seyfert, Grøn Andromeda; Grøn Mælkevej. Vi har her lavet en 

fælles ramme for indrulning af 1. maj børn og denne fungerer godt og har givet en god opstart for de 
nye 1. maj børn. 

- Klub: Vi indfører fremadrettet faste klubaftener. Dette giver større mulighed for at børnene ved 
hvornår der er klubaftener og det giver bedre mulighed for koordinering med andre klubtilbud. 
Klubaftener for næste skoleår meldes ud inden sommerferien. 

 

Nyt fra udvalg 

Digital dannelse: Intet nyt. 

 

Byggeri: 

- Punktet omkring trafiksikkerhed,samt P-kælder har været på udvalgsmøde d.20.05.19. med et godt 
oplæg fra forvaltningen ifht. forskellige scenarier. Udvalget har valg at bese forholdene. Der er dog 
truffet beslutning om åbning af P-kælderen d. 24.05.19. Politiet har også givet tilladelse hertil.  

- Følgegruppen har gjort en stor indsats ifht. at skabe presseomtale og opmærksomhed omkring 
situationen, samt at få sagen præsenteret på et udvalgsmøde.  



- Følgegruppen følger sagen omkring Henrik Steffensens vej og anvendelsen her af tæt. Det indstilles til 
udvalget at arealet omdannes til rent legeareal, dvs. at vejen lukkes. 

- Ang. Shared Space på Grundtvigsvej så påpeges det, at området ikke lever op til gældende regler. Her 
skal overgangen mellem shared space (de hvide områder) og vejarealet skal markeres med en 
egentlig kantsten.  Der er fortsat en lang række af farlige trafiksituationer på Skolen på Grundtvigsvej 
– men der er pt. ingen konkrete planer om ændring af trafikforholdene. Foreløbig afventes besøg fra 
udvalget i forhold til at besigtige situationen. Udvalget ønsker at komme på besigtigelse inden næste 
møde d.03.06.19.  

- Aktuelt er det svært at gøre mere.  
- Det påpeges af bestyrelsen at man fortsat skal være obs på udearealet i forhold til antallet af elever. 

Skolen på Grundtvigsvej har det mindste udeareal, samt at deciderede vejarealer og tagterrasse 
tælles med.  

- Leveregler: Intet nyt. 
 

- Orientering fra underudvalg vedr. udbud af aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger: 
Vi må desværre udskyde et samarbejde med DGI om sommercamp, da låsemekanismer på salene 

ikke er klar. Dette udskydes til næste år. 

Der arbejdes videre med at udbyde trænerkurser i klub regi- i samarbejde med DIG. Casper og Villads 

(idrætslærer) arbejder videre med dette.  

 

Punkter til drøftelse 

- Evaluering og test 
o Oplæg om evalueringsstrategi.  

Ledelsen fremlægger skolens evalueringstrategi. SB kommer med input ang. Udvikling af skole-

hjemsamarbejde, herunder form og fokus i udviklingssamtaler. Bestyrelsens input tages videre til 

pædagogisk udvalg, som arbejder videre med udvikling af evaluering.  

 

Punkter til beslutning 

- Pkt. 1: Princip for fødselsdage: 
- Drøftelse af principper for afholdelse af fødselsdage inkl. Gaveordninger på skoler, samt principper 

for fødselsdagsafholdelse hjemme.  
- Afstemning 1: Gaveordning i forbindelse med fejring af fødselsdage på skolen. Det vedtages med 4 

stemmer mod 2, at gaveordningen afskaffes i forbindelse med fødselsdagsfejring på skolen.  
- Afstemning 2: De gældende principper for fødselsdagsafholdelse i hjemgrupper udenfor skolen 

bibeholdes. Lotte og Mie reviderer formuleringen.  
- De revidrere rprincipper udmeldes med virkning for skoleåret 19/20 

 

- Pkt. 2: Folkeskolelovens §16b – ansøgning om konvertering af UU til 2-voksen ordninger på 7. 
årgang: Ledelsen indstiller til bestyrelsen at vi ansøger om at konvertere UU-timer til 2-voksen 
ordninger for 7. årgang. Det betyder det ugentlige timetal vil reduceres med 1,5 og give mulighed for 
to-voksenordninger i dette tidsrum. Dette kan konverteres til flere læringssamtaler med eleverne på 
7. årgang.  

- Forslaget er enstemmigt vedtaget. 



 

- Pkt. 3: Dispensation for styrelsesvedtægtens angivelse af minimumstimetal i 0. – 3. årgang / 
alternativt 3. årgang. : Ledelsen indstiller til en ansøgning om bibeholdelse af det nuværende timetal 
for hele indskolingen/subsidiært alene for 3. årgang.. Bestyrelsen ønsker at ansøgning retter sig mod 
hele indskolingen.  

- Forslaget er enstemmigt vedtaget.  
 

Eventuelt  

- Opfordring til at bestyrelsen møder op, når undervisningsudvalget kommer for at besigtige 
trafikforholdene.  

 


