
 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE - referat 
Mødetidspunkt:  Mandag 18. Juni  2020 18:00-21:15  Møde nr.:  11 2019/20 

Mødested:  Bording skoles personalerum  Afbud fra: Tia 

 Emne (ansvarlig) Hvad skal vi? Proces Beslutning og hvem gør hvad 

1.  Fællesspisning Tak til afgående skolebestyrelsesmedlemmer 18:00-18:45  

2.  Nyansatte Besøg af Bahri Kan, Pernille Fredberg, Jannie Fisker 18:45-19:00  

3.  Skolebod Oplæg fra Hjerter Syv 19:00-19:30 Orientering om muligheder for det 
kommende skoleår. 

Bestyrelsen har valgt at gå med Hjerter Syvs 
tilbud om madordning. På AULA vil der være 
informationer om den kommende 
madordning.  

4.  Er der punkter til eventuelt?  19:30-19:35  

5.  Beslutninger fra sidste møde  19:35-19:40  

6.  Nyt fra elevrådet  19:40-19:45 De har ikke været i gang siden corona-
nedlukning. 

7.  Siden sidst Status på ansættelser 
Økonomisk status 
Legeplads 
Tarzanbane 
Ud D 
Affaldssortering 

19:45-20:00 Pia orienterer om faste og tidsbegrænsede 
ansættelser for det kommende skoleår i både 
almen- og specialafdeling. 



Covid 19 Økonomi: Der har været forskellige 
reguleringer, som har været i positiv retning 
for skolen.  

Montering af legeplads forløber som 
planlagt. 

Tarzanbanen er endnu ikke færdigmonteret 
pga forskellige forsinkelser. 

Ud D: Politisk beslutning omkring nybyggeri i 
efteråret. 

Affaldssortering: Det vil koste en større sum 
at etablere affaldssortering, men samtidig vil 
udgiften årligt blive mindre. 

Sættes på mødet i august. 

Covid 19: Den ændrede struktur fungerer 
godt, men hvordan vi skal starte skolen op 
10. august, ved vi endnu ikke. 

Orientering om vandrør i fløjen omkring 
indskolingen. Standen er så dårlig, at der må 
forventes en større udskiftning indenfor 
nærmeste fremtid. 

To nye elever til kommende 1. årgang. Derfor 
er klassen nu på max antal elever. 

8.  Pause  20:00-20:10  



 

9.  Principformulering Princip for inklusion. Se bilag 1 
Har været forbi personalegruppen 
Endelig godkendelse 

20:10-20:20 Princippet er godkendt og tilføjes til 
samlingen af principper. 

10.  Bestyrelsens årsberetning 
 

Hvordan? 
Er der noget vi vil sætte spot på? 

20:20-20:40 

 

Drøftelse af hvilke punkter, der kunne være 
relevante at fortælle på forældremøderne. 

Karina udarbejder årsberetning efter samme 
skabelon som sidste gang. 

11.  Hvordan engagerer vi 
forældrerødderne 

Mødes, dialog. 20:40-20:55 Forslag om et fælles møde for alle 
forældrerådene 

12.  Dimissionsfest  20:55-21:05 Orientering om den lidt anderledes 
dimissionsfest pga Covid 19. 

Bestyrelsesformand holder også tale til 
dimissionen. 

13.  Årshjul Se bilag 2 21:05-21:10 Godkendt 

14.  Eventuelt  21:10-21:15  


