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Referat: 

 

Afbud: Mette, Sara og Martin 

 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 4/9   Bilag 

 
Referatet blev godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Nyt punkt 5. A tilføjes – lærernes dag 
 

3. Budgetforlig 2018 
- Hvad kom der ud af det? 
- Dialogmøde med Rådmanden d. 13/11 

Kan eller skal vi bruge vores stemme her? 
- Udfordre ift effektive klassedannelser? 

 

Lise orienterede om det endelige budgetforslag. En stor del er taget af ”programmet”. Et stort om-
råde er stadig i spil. Det er området med fælles administration. Mere præcist drejer det sig om at 
den adm. leder skal ansættes centralt og administrere 2 skoler og et antal dagtilbud. Dette er med 
start år 2020. 
Trine foreslår vi flytter bestyrelsesmødet og tager til dialogmødet med rådmanden.  
 
Vi deltager i dialogmødet med rådmanden. Derfor afholdes der bestyrelsesmøde tirsdag den 20/11 
kl. 17.30 – 19.30. 
Mødet i december bevares. 
 
I fht at udfordre effektive klassedannelser så gør vi ikke noget lige nu, men hvis der skal arbejdes 
med emnet, så melder vi os. 

  
 

4. Årets tema     V/Trine + Mikkel 
 
Mikkel rammesatte punktet. Trine fortalte om, hvordan vi tidligere har arbejdet med ”årets tema” 
og herunder også, hvad skolebestyrelsens arbejde består i. 
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Mikkel stod for en proces hvor 2 og 2 skrev temaer, der alle berørte vores værdier og interessenter 
der er på skolen. De blev værdisat. 
Billeder er vedlagt referatet. 
 
Lise kontakter elevrådet og involverer dem med henblik på deres inddragelse. 
Lise, Mikkel og Trine udarbejder en oversigt over temaerne samt forslag til, hvad et tema kan blive. 
Det fremlægges det på næste møde. 
 

 

5. Lejrskoler og opsparing    v/Trine 
 
Trine foreslår, at bestyrelsen oplyser klasserne om, at det er godt at spare op allerede fra 0. klasse. 
Lise understregede, at skolen går ind for lejrskoler, men at det er forbundet med udgifter mm. når 
der sendes klasser på lejr. Derfor er det uvist, hvor vidt vi ud i fremtiden fortsat kan bibeholde fre-
kvensen af lejrskoler, men uanset – så kan en opsparing altid finde anvendelse i en klasse. 
Der er pt. 3 tjanser hvor klasserne kan tjene penge. Salg af kage ved SFO Cabaret og uddeling af 
kirkeblad og salg af æbleskiver. 
Det blev besluttet, at skolebestyrelsen skriver et brev til alle klasseråd. 
 
 

6. Lærernes dag 
 

Der sendes et brev ud. Det har Trine sendt til Vibeke.  
Punktet blev behandlet på sidste møde. Marianne forsøger at få lavet et banner som kan genan-
vendes i årene fremover. 
 

7. Punkter til næste møde 
 
 
20. november:  
 
Årets tema 
Drøftelse af ”karakterfri skole” 
Opfølgning på dialogmødet med rådmanden. 

 
 

8. Meddelelser og evt. 
 
Husk dialogmøde med rådmanden den 13/11. Sted og program følger 
Der er sendt brev ud til alle forældre vedr. pædagogisk weekend. Personalet skal til Grenå. Freda-
gens program er inklusion, lørdagens program er bevægelse. 
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Skolebestyrelsen er velkomne på p-weekenden. Også hvis man kun kan deltage i enkelte dele af 
den. Giv besked her om til Lise. 
Skolefesten er den 15/11 – her er skolebestyrelsen vært. Det er kl. 18 – 21.30 (22.30 for de ældste) 
 
 
 
 
Ref. Marc 


