
Referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 1903-2014 
 
Tilstede:   Bente, Tine, Kirsten, Søren, Lise, Vivi, Marc, Mette, Toke, Torry og Søren 
 

 
 

1. Godkendelse af referat: 
 Godkendt. 
  
 

2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt. 

 
3. Skolebestyrelsesvalg: 

Der skal være valg til skolebestyrelsen. Kirsten, Søren og Anette er på valg. 
Kirsten og Anette genopstiller ikke, Søren fortsætter. 
Bente og Lise skal til møde vedr. de nye retningslinier. 
Alle fra bestyrelsen skal prøve at finde nye gode kandidater. 

 
 

4. Nyt skoleår: 
Orientering om timetal i de enkelte fag, samt debat herom. Musik skal tilbage med to 
lektioner på 2.-3.årgang. hvorvidt det skal tages fra dansk-/matematik, aftaler ledelsen med 
læreren på disse årgange. Naturfagstimefordelingen aftales med naturfagslærerne i 
udskolingen (fx mere geografi), og det undersøges om den understøttende undervisning kan 
erstattes af faglig undervisning.  
Orientering om den videre process, frem mod det nye skoleår. 

 
 

5. Orientering fra personale-weekenden: 
Kort orienterirng fra Birgitte om hendes oplevelser fra personale-weekenden. En god 
oplevelse. 
Der bliver samlet op på arbejdet fra weekenden på næste koordinatormøde, hvor der laves 
en plan for den videre process. 
 
Frem mod reformen har SFO planer om at inviterer til et fyraftensmøde, for at starte en 
dialog om tiden i SFO efter refomen.  
Enighed om at skolen skal gøre det samme. Bente, Birgitte og Marc laver et oplæg til næste 
SB møde. 
 
 

6. Forældretilfredshedsundersøgelse: 
Hvilke tiltag skal der laves på baggrund af rapporten? 
 
Diskussion om kommunikation: brugen af intra m.m. 
Tilbagemelding til forældrene via Vorrebladet.  Lise skriver et oplæg og sender det rundt. 
 

 



7. Pulsen på skolen 
• Basen spiller basket med Bakken Bears om onsdagen 
• 6.B har haft besøg af en skuespiller og har skrevet et teaterstykke 
• En periode hvor der er fokus på at nå en masse i undervisningen 
• Rigitg mange børn har været til kompetence tests i forbindelse med 

demonstartionsskole forsøget. Naturfagslærerne har været på deres første workshops. 
• Nyt valgfag i Livsmestring. 26 elever har meldt sig 
• 9.klasserne er ved at indstille sig på et farvel 
• SFO personalet venter i spænding på udmelding vedr. personale reducering. Det er 

en følsom periode 
• MN går på orlov til Påske og der er ansat en barselsvikar. 

 
 
 

8. Punkter til næste møde d.19/3: 
Skolebestyrelses valg 
Infomøder om reformen. 
Forældretilfredshed 
Nyt skoleår 

 
 

9. Meddelelser og evt.: 
Ingen 
 
 
Ref. Søren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


