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Tirsdag 
15. september 2020 

Dialogkaffe fra 16-18 

skolebestyrelsesmøde 

Kl. 18.00 – 20.00  

Vi ser på P-pladsen og fortsætter med en  

Rundvisning i Pluto, Stationsvej 9. 
 

AFBUD:  Svend Aage 

 

FRAVÆRENDE:  

 

 Opfølgning fra sidste møde Der var ikke noget at følge op på. 

1 Godkendelse af dagsorden  

2.  Kort nyt: 18.10-18.25 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet. 

 
a) Lars Andresen (politiker) har kontaktet os vedr. høringssvar. 
Han vil gerne deltage i et bestyrelsesmøde. Jes invitere Lars 
Andresen 
Dialogmøde aflyst med politikkere blev aflyst pga corona. 
  
b) Overskydende inklusionsmidler er blevet fordelt mellem 
skoler, med særlig opmærksomhed på ordblinde og svage 
læsere. Vi har ansat 2 halve læsevejledere, for resten af 
skoleåret, da pengene er givet dette skoleår.  
Corona tiltagene blandt elever er blevet normale – og alle 
virker til at man færdes godt i det.  
Pauseområder – pt er mellemtrinnet ved hallen. Efter 
efterårsferien er det udskolingen der har pauser ved hallen. 
Personalet har mere tilsyn end eller, 
Per er ansat 20 timer til it arbejde. 4 timer dagligt  
 
c) Indvielsen af SFO blev en festlig dag. 
 
d) Cecile og Astrid deltog. Har haft deres første møde, og talt 
om hvad Elevrådet er og hvad de har af muligheder.  
 
e) Der har været overlevering fra Louise til Irene. 
Trivselspolitikken og anti-mobbe politikken skal laves hver for 
sig. Der er to TA og der skal gerne komme flere. John og 
Dorthe laver et opslag. 
 
f) Berit og Niels Peter – deltog i 7. årgang og præsenterer 
skolebestyrelsen. Sara og Karen var i 0 klassen. Karen og Jes 
var 4.på årgang. Irene var i A-klassen. Dejligt at 
skolebestyrelsen fik  lov til at komme på først.  

3. Opsamling fra dialogkaffe – er der noget vi 
skal have fokus på? 
18.25-18.35 

Klasserumsledelse – m2 i fht størrelse af klassen og en 
generel evaluering.   
Overvågning – hvad siger lovgivningen. 
Lange skoledage – at der skal sendes signal opad i systemet 
om at man ønsker korter dage. Fx når Lars Andresen kommer 
til skolebestyrelsesmøde. 
Antal voksne timer i fht. indskolingen. Det kan drøftes i 0 og 1. 
årgangsteam om der kan afgives timer med op i 1. årgang ved 
planlægningen af komme skoleår 
Fremadrettet laver vi  Dialogkaffe fra 17-18. 
 

4.  Høringssvar på ferieplanen for 2021-2022 
– se bilag 
18.35-18.45 

Den er godkendt. 
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5. Hjemmesiden v. Berit. 
18.45-18.55 

Dorthe sættes ind i at ligge referatet op på hjemmesiden, så 
det sker umiddelbart efter møderne, samt sender et link ud på 
det. 
Ringetider skal slettes under profil 
Link til hjemmesiden i stedet for vedhæftet fil. 

6.  Prisliste på skolebod – kan det gøres 
fleksibelt, så det passer til klippekort 
18.55-19.10 

Rent corona-mæssigt vil klippekort være at foretrække. Der er 
flertal i skolebestyrelsen for at priserne tilpasses så det passer 
til klippekort til 100 kr med 20 klip.  
Berit tilpasser dokumentet, når vi har fået det sat i værk. De 
nuværende klippekort udfases, så det kan tages i brug efter 
efterårsferien. 

7. Gennemgå ordblindepolitikken – se bilag 
19.10-19.30 

Vi har gennemgået svaret fra læsekonsulent Trine Ibsen fra 
forvaltningen, som har gennemgået både kommunens og 
skolens ordblindepolitik og skolens ordblindepolitik blev 
godkendt. godkendt.  

8. Eventuelt  
19.30-19.40 

Legetårnet mod Skolegade bliver taget ned i morgen.  
Hullet i hegnet ved A-klassen besigtes og der tages stlling til 
hvad der skal gøres. 
Indeklima i 4a og 4b. 
Undersøge: øl, snus og tobak på 9. årgang. 
 

9. Info fra skolebestyrelsen til forældre.  
19.40-19.50 

 Skolebod priser. 

 Punkter fra dialogkaffe  

 Efterlysning af trivselsambassadør. 
 

10.  Punkter til næste møde den 20.10.2020 
Kl.16.30 - 18.30 da der er dialogmøde med 
politikkere i Vestrup 

 Klasseledelse i 0. årgang. 

 Økonomi 

 Ledelsen undersøer om vi kan få fodgænger ved 
cykelskuret.  

 Trivselspolitikken.  
 

11. Oplæsning af referat.  
19.50-20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begynder kl. 18 med at spise sammen. 


