
Skolebestyrelsesmøde 31.maj 2017 

Referat 
Afbud MA, MN, Martin, Biola 

1. Dagsorden godkendt med den tilføjelse at Punkt 4 Facebook udsættes til næste møde 

 

2. Referat godkendt 

 

3. Skolens principper  

 Trine skriver til Vorrebladet om det nye princip om UU og bestyrelsesarbejdet i øvrigt, samt 

sommerferiebrev til personalet. 

 LT redigerer forsiden og Trine samskriver principperne 9,10,18,19 samt samler de øvrige principper 

i passende rækkefølge. LT, VK, redigerer 3 (klasseflytning) og VK samler 5 + 20 (lejrskole m.m.). 

Princip 7 (skemalægning) udgår. 

 LT redigerer skema i princip 19 (skolen og forældrenes ansvar) 

 Trine redigerer sætningen ”Skolebestyrelsen skal gennem jævnlige…” (princip 9 

skolehjemsamarbejde) 

 Princip om UU godkendt, med følgende rettelser: Parentes med MOL væk, regler; dot 4 fjernes, dot 

2 og 3 flyttes op til Det ses ved…. 

 Alle medarbejdere skal se og præsenteres for principperne, samt det skal debatteres, hvordan 

principperne efterleves og lever i praksis. 

 

4. Næste skoleår 

 Fagfordelingen er afsluttet og forløbet meget nemt.  SP laver skema disse dage, og vi forventer at 

kunne udlevere det i ugen op til ferien. 

  

5. Forældretilfredshedsundersøgelse 

Svarprocent ikke så høj (61,3%), undersøgelsen offentliggøres 9/6. Generel god tilfredshed, hvor vi ligger på 

eller lige over det kommunale gennemsnit. Dog er vi opmærksomme på en nedgang i tilfredshed på 

mellemtrinnet. Ledelsen taler med de forskellige afdelinger om resultaterne, og næste gang vil 

ledelsen/skolebestyrelsen sende påmindelser ud for at hæve besvarelsesprocent. Måske kan et kommende 

tema næste år være skolehjemkommunikation/digital kommunikation/læringsplatform?  

6. Punkter til næste møde 15/6 2017 

 Principper færdige og til godkendelse 

 Evaluering af årets arbejde 

 Facebook 

 Sommerferiespisning på Pihlkær (Mejlgade) 

 

7. Meddelelser 

Skolen har været plaget af påsatte brænde på skolens område den seneste tid, og vi har derfor ekstra 

vagter på aften og weekend. Rigtig fin og sjov sidste skoledag med 9.årgang. 

      /VK  


