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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 29.10.19 kl. 18.00-20.00  
 
Deltagere:  
Forældre: Erik, Mette,  Kent, Charlotte Amalie, Tine, Camilla, Nicolai, Malene 
Medarbejdere: Troels, Søren  
Elever: Anna-Inez, Christoffer 
Sekretærer: Søren K og Nya  
 
Fraværende: Mette, Malene 
Mødested: Personalerummet 
 
Dagsorden: 

 
1. Kl. 18.00 Nye medlemmer i skolebestyrelsen/ status på suppleringsvalg  v. Erik  

Der er tiltrådt to nye medlemmer til skolebestyrelsen. Det er Malene Roland 
Pedersen, som er mor til William fra 6. – 7. sp,  samt Nicolai Hovgaard der er far til 
Axel 1.c og Olivia 3. a. Velkommen til Jer.  
 

2. Kl. 18.10 Nyt fra elevrådet /v. Anna-Inez og Christoffer 
Der har været evaluering af uge 41 i elevrådet. Ugen opleves ensformigt, og meget 
tæt på hverdagen. Det mindede måske for meget om almindlige skoledage. 
   
Der blev påbegyndt et årshjul: Julefodbold, blokfester samt aktivitetsdage i 
slutningen af skoleåret er dele her af.  
 
Fra elevrådet deltager Nanna og Camilla i åbent hus-arrangementet den 7. 
november for kommende 0. klasser.  
 
Der er ønske om, at de elever der har allergi eller intolerance over for bestemte 
fødevarer, kan se om en fødevare indeholder nogle af disse allergener. Derfor 
ønskes der en bedre skiltning.  
 
Der ønskes også en afklaring af, om det bliver muligt at betale med et særligt 
plastickort i skoleboden. Søren K undersøger hvor langt Vejle Kommune er i 
processen omkring afprøvningen af eksisterende muligheder (to skoler var udvalgt 
som testskoler). 
 
Der giver store udfordringer når Annette (køkkendame) er fraværende, da 
udbuddet i automateten er begrænset.  
 
Der ønskes vandautomat ved blok 3 
 
Der ønskes ungdomsmiljøer i blok 6, 8 og 3. I blok 8 er der aktuelle planer i gang.  
 
Ønsker skolebestyrelsen noget, som elevrådet skal arbejde med? 
-Hvad kunne elevrådet godt tænke sig for en kommende uge 41?  
-Undersøgelser på tværs af skolen der giver indtryk af hvordan det er at være elev 
på skolen. 
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3. Kl. 18.20 Godkendelse af princip for vikardækning (bilag vedhæftet) v. Søren K 

Princippet blev godkendt.  
 

4. Kl. 18.30 Evaluering af Medarbejdernes Dag den 4. 0ktober v. Erik 
Der var tilfredshed med gennemførelsen af dagen. Medarbejderne var meget glade 
for udsmykningen, hilsnerne, og de fine ord fra bestyrelsen.  
Dagen  tages op i skolebestyrelsen igen i god tid, da man ønsker at gentage 
succesen kommende skoleår.   
Forberedelsen  var en stor arbejdsopgave for elevrådet. Kunne kontaktforældrene 
inddrages i processen? 

 
5. Kl. 18.35  Opstart af nyt princip: Fritagelse for undervisning ifm. ferie 

(fortsættelse fra sidste møde) v. Søren K 
 
Fra referatet sidste gang: Skolens ledelse følger alle elevers fravær, når de har over 
10 % fravær. Skolen oplever, at der er nogle forældre der ofte beder deres børn fri  - 
både hele og halve dage uden for ferieperioderne, også selvom at barnet har meget 
øvrigt fravær. Derfor ønsker skolen et princip for dette. 
For referat 29.10.19:  
Skolebestyrelsen ønsker at sende et signal om at skolen er vigtig for eleven, klassen 
og samværet. Både det sociale og faglige fællesskab bliver påvirket når elever ikke 
er i skole. Forslag om at emnet også tages op ved skolestart,  på forældremøder, og 
på skole-hjem samtaler på foranledning af skolebestyrelsen.  
Der laves et udspil til et princip på kommende møde.   
 

6. Kl. 19.05 Gennemgang og drøftelse af Skolebodens sortiment v. Søren K 
Der ønskes ikke, at der serveres fredagsoverraskelser der minder om slik, chips og 
kage. Det skal have sundere karakter. Der ønskes at sortimentet i automaten 
drøftes. Udvalget er i høj grad styret af Arla, der leverer automaten. Der ønskes 
også her et sundere udvalg.  
Kunne der være et mindre sortiment i boden, som samtidig også er mere 
ernærrigsmæssigt korrekt.   
Der ønskes et  økonomisk overblik omkring salg og omsætning.  
 

7. Kl. 19.25 Justering af Skolebestyrelsens årshjul (se bilag) v. Søren K 
Udsat til kommende møde 
 

8. Kl. 19.40 Orientering fra skole og formand (orientering) v. Erik og Søren K 
 

- Blå mandag v. Erik 
Der ønskes en drøftelse af blå mandag på kommende møde. Da den foregår i 
skoletiden, og ikke er for alle elever.  
 

-  Aula v. Søren K 
Skolen oplever at  Aula er kommet godt fra start, til trods for små udfordringer i 
brugen. Skolen tror på at det bliver en god portal med tiden.  
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- Ledig stilling som pædagogisk afdelingsleder v. Søren K 
Der var 30 ansøgere til stillingen som pædagogisk afdelingsleder i indskolingen. 
Ansættelsen er i gang. Stillingen forventes besat pr. 1. december. Nya takkede i den 
forbindelse for det gode samarbejde i skolebestyrelsen. 
 
 

9. Kl. 19.55  Evt. 
 

 
 
Punkter til kommende møde: 

 Princip for fritagelse af kristendomsundervisning 

 SFO del 2 

 Forældreforeningen  

 Evaluering uge 41 

 Mad i SFO 
 


