
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE - referat 
Mødetidspunkt:  Mandag 20. august 2020 18:45-21:15  Møde nr.:  1 2020/21 

Mødested:  Bording skoles personalerum  Afbud fra: Heidi, Lars, Brian? 

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

1.  Velkommen til de nye 
medlemmer i skolebestyrelsen 

Præsentation af alle skolebestyrelsesmedlemmer 

Konstituering: Formand, næstformand, 
økonomiudvalg. 

Læs evt. i Bilag 1: Velkommen i skolebestyrelsen 

18:45-19:30 Bestyrelsen konstituerer sig med Karina som 
formand og Carsten som næstformand. 

Økonomiudvalg: Carsten, Eddie, Karina 

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

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

4.  Nyt fra elevrådet  19:40-19:45 Er med næste gang 

5.  Siden sidst Status på ansættelser 
Legeplads 
Tarzanbane 
Affaldssortering 
Covid 19 status 

19:45-20:00 Pia orienterer om ansættelser på alle 
matrikler. 

Anton er ansat som medhjælper i IND D 

Morten er ansat til at løse flere forskellige 
opgaver både i skole og SFO samt på 
pedelområdet. 

Legepladsen bruges hver dag til stor glæde 
for alle. 



Tarzanbanen bliver monteret korrekt 
indenfor 14 dage og det glæder alle sig til. 

Affaldssortering: Drøftes på et senere møde, 
om vi vil afvente en kommunal beslutning om 
affaldssortering med en kommunal 
finansiering eller om vi selv sætter det i gang. 

Covid-19 status: I kommunen er 
smittetrykket lige nu 0. Skolestarten har budt 
på mange dialoger om, hvordan vi bedriver 
skole og SFO på så normal vis som mulig med 
Covid-19 omkring os. 

Invitation fra Lokalrådet: alle lokale 
foreninger og institutioner er inviteret til et 
møde med tilflytterne. Pia og Karina deltager 
på vegne af skolen. 

6.  Pause  20:00-20:10  

7.  Høringssvar til budget 

Ud D – Besøg fra børne/unge 
udvalget? 
 

Se bilag 2 20:10-20:30 Pia gennemgår hovedtræk fra 
budgetgennemgangen, som alle kommunens 
institutioner fik forelagt i dag. 

I budgettet er der forslag om at afsætte 
midler til nybygning af UD D. Desuden forslag 
om at bygge til yderligere et specialtilbud ved 
Bording Skole.  

Høringssvar: Karina udarbejder et forslag til 
høringssvar på baggrund af bestyrelsens 



 

dialog om budgettets konsekvenser for 
Bording Skole. Rundsendes til bestyrelsen, 
som bedes kommentere på forslaget. 

Frist er fredag den 4. september 

 

8.  Årsberetning Er der kommentarer eller tilføjelser? 
Se bilag 2 

20:30-20:55  

9.  Forældremøder Hvem deltager på hvilke årgang 20:55-21:05 0. 28. sept. Carsten 

1. 21. sept. Carsten 

2. 8. sept. Lars (evt. Carsten) 

3. 9. sept. Carsten 

4. 30. sept. Karina 

5. 17. sept. Lars 

6. 16. sept. Karina / Pernille 

7. 5. okt. Karina 

8. 14. sept. Heidi 

9. ? Lars 

Ind D – Ud D. 28. sept Eddie 

10.  Årshjul Se bilag 3 21:05-21:10 Sendes fremadrettet som link. 

11.  Eventuelt  21:10-21:15  


