
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Tirsdag 27. August 2019 18:45-21.15  Møde nr.:  1 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra:  

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

1.  Nye D klasse lokaler Besigtige de nye lokaler. Vi mødes ved den tidligere 
børnehave i Borgergade 

18:45-19:15  

2.  Forældrefolder Fællesfoto ved visdommens kilde af 
skolebestyrelsen til forældrefolder. Se bilag 3 

19:15-19:25  

3.  Er der punkter til eventuelt?  19:25-19:30  

4.  Beslutninger fra sidste møde  19:30-19:35  

5.  Nyt fra elevrådet  19:35-19:40 Elevrådet har konstitueret sig og fået 
introduktion til det at være elevråd. 

Dialog om det nye gåbånd 

6.  Siden sidst Meddelelser fra kommunen, diverse råd/udvalg og 
skolelederen: 

- Elevtal 
- Ny sundhedspolitik 
- AULA status 
- MOMO status 
- Har skolebestyrelsen feedback til 

skoleopstarts informationen i år. 

19:40-19:55 Henrik Engedahl fra UD D har sagt op pr. 1. 
september. 

Netop ansat en barselsvikar til IND D. 

Elevtal: 8 elever færre end beregnet. 

Legepladsen har fået lidt bemærkninger og 
holder ikke så længe mere. 



Ny sundhedspolitik: kan ses på kommunens 
og skolens hjemmeside. 

AULA: Blev udsat til efter efterårsferien. Vi 
afventer nærmere information. 

MOMO: Alle elevplaner udgives på MOMO i 
dette efterår. På alle forældremøder gives en 
kort introduktion til at finde sit barns 
elevplan. 

Feedback på opstart: Tjek-ud-tid er beregnet 
til at rydde op, få pakket sammen og nå ud til 
fx 13.15.  

Spisepausen: Middagspause og bånd byttes – 
og der flyttes fem minutter fra bånd til 
middagspause. Dette bliver justeret fra 
mandag den 2. september. 

11.20-11.40 spise 

11.40-12.05 pause 

12.05-12.20 bånd 

Mange informationer men eleverne har styr 
på det – er oplevelsen. 

7.  Årshjul - mødekalender 1 møde må flyttes af hensyn til høringssvar til 
budget. Input? Se bilag 1. 

19:55-20:05 Mødet i oktober rykkes. Se årshjul. 

Temaer nederst i dagsordenen flyttes ind i 
årshjulet. 



8.  Pause  20:05-20:15  

9.  Beredskabsplanen Status på møde med beredskabsmyndighederne 20:15-20:30 Der blev afholdt møde med beredskabschef 
og beredskabsinspektør sammen med Lars 
(bestyrelsen), Jimmy og AMR. 

Konklusionen er at udarbejde en ny 
beredskabsplan, hvor bygningerne rømmes 
ved alarm. Planen præsenteres ved 
personalemøde den 19/9 med en 
efterfølgende øvelse for alle børn og voksne. 

 

10.  Fordeling af forældremøder 0.årg: onsdag den 11/9 
1.årg: onsdag den 4/9 
2.årg: mandag den 2/9 
3.årg: onsdag den 18/9 
4.årg: onsdag den 28/8 
5.årg: tirsdag den 10/9 
6.årg: torsdag den 26/9 
7.årg: torsdag den 29/8 
8.årg: mandag d. 9/9 
9.årg: mandag den 26/8 
Base D:  tirsdag den 17/9 (16.30-18.00) 
Base 1: onsdag den 4/9 (16-17) 
IND D: torsdag den 26/9 
UD D: torsdag den 29/8 

20:30-20:40 0.årg: Lars 
1.årg: Mette O 
2.årg: Carsten 
3.årg: Mette H 
4.årg: Mette O 
5.årg: Karina 
6.årg: Karina 
7.årg: Mette O 
8.årg: Lars 
 
Base D:  uden bestyrelse. personalet 
orienterer fra bestyrelsen. 
Base 1: uden bestyrelse. personalet 
orienterer fra bestyrelsen 
IND D: Tia 
UD D: Tia 



 

 Tilbagemelding på den nationale trivselsmåling  

 Status på økonomi 

 Momo – Elevplaner - status 

 Opdatering af lay out på principper 

 Antimobbepolitik – status på implementering  

 Dialogmøder med børne og undervisningsudvalget 30 oktober. 

 Skole og forældre. Landsmøde 2019. 15. november fra kl. 16.00 til lørdag d. 16. november kl. 16.00 
 

Alle møder er fra 19-21 

11.  Årsberetning Kommentarer til oplæg. Se bilag 2 
Vil vi bruge powerpoint ved præsentationen i 
klasserne, så bliver der lavet en version med 
mindre tekst. 

20:40-20:50 Karina kommenterer på oplægget til 
forældremøderne. 

Efterfølgende lægges årsberetningen ud på 
hjemmesiden sammen med efterårs-nyt. 

Årsberetningen er hermed godkendt. 

12.  Forældrefolder. Fællesfoto af skolebestyrelsen. Se bilag 3 20:50-21:00  

13.  Hensigtserklæring til 
forældreråd 

Kommentarer til oplæg. Se bilag 4 
Skal vi lave et fyraftensmøde for forældrerødder 
evt. med et relevant oplæg? 

21:00-21:10 Dialog og kommentarer til oplægget. 
Inspirationskataloget uddeles på 
forældremøder. 

Et evt. fyraftensmøde tages op på næste 
møde. 

14.  Eventuelt  21:10-21:15  


