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Tirsdag 
28. maj 2019 

Kl. 17:00 – 19:30 

Store Mødelokale, Farsø Skole 
 

AFBUD: Bahati 

FRAVÆRENDE:  

 

 Opgaver fra sidste møde  

1. Godkendelses af dagsorden  
(17.15-17.17) 

 

2. Kort nyt: (17.17-17.32) 
a) Formanden 
b) Skoleledelsen 
c) SFO 
d) Elevrådet  
e) Trivselsambassadører 
f) Andet. 

 
a) Der har været møde i det fælles formands udvalg og de skal 
mødes igen efter dialogmødet den 4/6 2019. 
b) Besøg af en gruppe fra Venstre. De var meget interesseret i 
fagligt løft. Dette gennemgås på næste møde. 
Eksamenerne er begyndt og indtil videre er det gået godt. 
Fagfordelingen er afsluttet for kommende skoleår – og 
grundskemaerne er lagt, som personalet pulser på plads den 
kommende tid. Det er lykkedes, så vi ikke skal ansætte nye. 
Der er skåret ned på inklusionstimer. Der er møde med 
økonomikonsulenterne midt i juni pt er den 107%. Der har 
været fernisering i A-klasserne. 
c) Der arbejdes på at indrette posthuset, der er møde i 
arbejdsgruppen den 20/6 med ejdomsservice og arkitekt. 
d) intet nyt 
e) intet nyt 
f) intet nyt 

3. Ønsker fra elevrådet. (17.32-17.55) 

 Gå til bager – har I en klar definition 
om hvad I har brug for. 

 Dankort brug i boden 

 

 Udskydes 
 

 Vi afprøver at benytte klippekort i boden fra august af. 
Hvert klip har en værdi på 10 kr. Når vi skal 
kommunikere ud, er det vigtigt at det omtales, at det er 
fordi vi har mobilfri skole. Berit vil gerne være med til at 
lave kommunikationen ud til forældrene.  
 

 

4.  Evaluering af dialogkaffe (17.55-18.05) 
 

 Der var en del fra 7. årgang. Der er planlagt et nyt 
forældremøde, hvor forældrene kan komme med 
punkter. John deltager.  

 Det var godt med de ting der kom frem, og dejligt at de 
havde så meget på hjertet, som de havde lyst til at tale 
om. 

 Skal vi have skolebestyrelsens dialog kaffe og 
ledelsens dialog kaffe? Eller skal det være samlet? der 
er flertal for at det er samlet.  

 At der er dialogmøde og bestyrelsesmøde samme 
dag. 

 Der var et ønske om at der er to forældremøder på 7. 
årgang – i slut august i forbindelse med 
klassedannelsen og et møde igen i oktober, kun for 
forældre. 

 ”Forældrekaffen” på internat på 7. årgang var godt, 
men der manglede et klasseforældremøde efter 
klasserne var dannet.  

 Skolebestyrelsen anbefaler, at der bliver afholdt 
klasseforældremøder på 7. årgang – ikke kun kaffe på 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 



Kommende møder:  
2019: Onsdag den 12/6.  

 Side 2 
 

internat. 

5. Fremadrettede dialogkaffe. (18.05-18.25) 
Kan der være emner vi kan tage med til 
dialogkaffe fx kostpolitik/skoleboden. 
Mobilpolitikken 

At der kommer et bestyrelsesmøde lige efter dialogkaffe. Det 
er vigtigt at det er åbnet for de emner forældrene kommer med. 

6.  Godkendelse af princip for 
fællesarrangementer ved Poul og Bahati 
(18.25-18.35) 

Det rettes til og sendes ud til godkendelse. 
 

7.  Frekvens på skolebestyrelsesmøder 
fremadrettet. Fast ugedag - eller rullende? 
(18.35-19.00) 

Årshjul - 6. august – hver 5. uge = 8 møder om året. Skiftevis 
tirsdag og onsdag. Fra kl. 17-20. Dorthe laver et årshjul.  
Se årshjul under referatet  

8. Eventuelt (19.00-19.10) 
 

 Status på opfølgning på trafik. Vi har rettet 
henvendelse til forvaltningen, om det kun er om 
morgenen der er parkerings forbud fra 7-8. Der er 
ønske om at vi skal kommunikere positivt, sammen 
med et forbuds skilt.  

 Der rykkes for forbudsskiltet inden skolestart og der 
bestilles Kys og Kør skilt. 

 Facebook – er der styr på CDPR reglerne. Når vi får 
AULA skal forældrene give besked en gang om året, 
om deres børns billeder må offentliggøres. 

 Vi skal have kontaktet suppleanten – det gør John. 

 Gennemgang af referat skal på som et fast punkt. 

 Til næste møde – skal vi lave sommerfrokost på 
Hotellet sammen med trivselsambassadørerne og 
elevrådsrepræsentanterne. 

 Der dannes nye klasser på kommende 4. klasse.   

 Personalet er kommet på AULA i dag.  

 Der er en ledig plads til dialogmøde – giv besked til 
John hvis man ønsker at deltage. 

9. Info fra skolebestyrelsen til forældrene. 
(19.10 - 19.20) 

1. AULA 
2. Dialogkaffe – datoforslag 22/10 fra 16-18, herefter 
skolebestyrelsesmøde fra 18-20 
3. der arbejdes på en løsning til betaling i boden. 
4. Skemaerne kommer i uge 26 i papirform. 

10.  Punkter til næste møde den 12. juni 
(19.20-19.30) 
 

 Tiltag ved fagligt løft 

 Hvad er omsætningen i boden. 

 Klassedannelses princip til gennemsyn.  

 AULA – en hurtig gennemgang.  

 Lukning af skoleintra – gemme referater mm. 

 Sommerfrokost på Hotellet kl. 18.30 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi starter med spisning 
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Skolebestyrelses Årshjul 2019-2020 kl 17.00-20.00 

Dato Dagsordens punkter Aktiviteter 

Tirsdag den 
6/8 2019 

 Høringssvar vedr. Budget 2020 

 Princip om forældresamarbejde og 
kommunikation. 

 6/8 vi afprøver AULA – hvordan skal 
vi bruge AULA. Er der retningslinjer 
vi skal tage højde for. 

 Gennemgang af resultater og test 

Deltagelse på forældremøder, 0., 4. 7. 
årgang. 

Onsdag den 
11/9 2019 

 Trivselspolitikken – revidering. 

  
 

 

Dialogkaffe 
fra 16-18 
Tirsdag den 
22/10 2019 

 
 

 Økonomi 
 

 

Onsdag den 
27/11 2019 

  

Tirsdag den 
14/1 2020 

 Tema møde   

Onsdag den 
26/2 2020 

   

Tirsdag den 
31/3 2020 

 Skoleårets planlægning 
 
 

 

Onsdag den 
13/5 2020 

  

Tirsdag den 
16/6 2020 

Sommerfrokost 

 Datoer for kommende skoleår 
 

 

 

 


