
 

 

 

 

Classified as Business 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Onsdag 1. oktober 2020 18:45-21.15  Møde nr.:  2 2020/ 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Betina Duedal 

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

1.  Velkommen  Til Berit Gjørret, Jakob Lauritsen og William Lange 18:45-19:00 Karina sender et link til de nye medlemmer til 
folder om, hvad skolebestyrelsesarbejdet 
indebærer.  

2.  Er der punkter til eventuelt?  19:00-19:05  

3.  Beslutninger fra sidste møde  19:05-19:10  

4.  Nyt fra elevrådet  19:10-19:20 Ønske om fokus på frikvarterer når vi når 
efterår og vinter.  

Elevrådet har konstitueret sig. Charlotte er 
blevet elevrådets lærerrepræsentant.  

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

- Tarzanbanen 
- SFO status 
- Økonomi status 
- Skolemad 
- Snus, hvordan håndterer skolen det. 

19:20-19:40 Covid-19: Vi er udfordret på udeområder. I 
udskolingen er pauserne blevet drøftet i dag. 
Der er forståelse for elevernes ønsker. Vi 
ændrer på områderne efter uge 42.  

Klasserne er gruppen bortset fra enkelte fag.  
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- Forældremøder Vi skal overholde regler og retningslinjer, 
men vi strammer ikke yderligere.  

Tarzanbanen er opsat der mangler den 
endelige ibrugtagningstilladelse. 

SFO en har fået ny organisering. Opstarten 
med Coronareglerne var svær.  

Økonomi: resultatet er markant bedre end 
forventet.  

Der er uddelt midler til lærerløn.  

Der har været markant færre vikarudgifter.  

Vi har fået større støtte til elever fra andre 
kommuner.  

Vi har i år en del nye lærere som får en lavere 
løn, end de lærere der er stoppet.  

Vi forventer at få dækket en del af de 
coronarelaterede udgifter.  

Det drøftes på næste møder.  

Skolemad: der er gode erfaringer. Fra uge 43 
er der åbent for alle. Det fungerer fint fra 
start.  

Snus: Problemstillingen er svær at angribe. Vi 
ved det finder sted. Hvis vi ved at en elev – 
eller er i tvivl om en elev er bruger af snus/ 
tyggetobak kontaktes hjemmet.  
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Forældremøder: feedback til lærerne kunne 
være at personalets oplæg er kort og præcis.  

Ønske om at høre hvad man som forældre 
kan gøre for at skabe en god skolegang. I 
udskolingen er det vigtigt at vi får mulighed 
for at drøfte og udfordre hinanden i forhold 
til holdninger.  

Trivsel – fungerer klassen? 

Det er vigtigt at trivselssnakke ikke 
omhandler individer.  

Det kan være rigtig vigtigt at huske at høre 
eleverne om der er vigtige emner.  

Fremad skal vi huske at få skolebestyrelsen 
på først.  

6.  Suppleringsvalg - planlægning Vi mangler et forældremedlem  til 
skolebestyrelsen.  

19:40-20:00 Vi skal have sat en tidsramme og afholdt valg. 
Det kan være en fordel at lave lidt 
lobbyarbejde.  

Bestyrelsen laver et opslag som Pia deler på 
AULA. Medlemmerne i bestyrelsen prikker 
hver især et par stykker.  

PW laver et formelt opslag. Deadline inden 
uge 42. 

7.  Pause  20:00-20:10  
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Link til årshjulet:  https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-

Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ. 

8.  Forberede dialogmøde med 
børne unge udvalget 

28/10 Overskriften er ”Fællesskabets vilkår” 
Hvad er vores budskab og hvordan leverer vi det 
bedst. 

20:10-20:30 Bording Skole og Engesvangskole deler stand. 
Bording skole har 4 pladser. 

Der idegenereres på punkter. Pia drøfter med 
Claus.  

9.  Hvad vil vi arbejde med det 
kommende år 

Vi tager et kig på de nuværende principper og 
aftaler, hvordan vi forbereder os til næste gang. 

20:30-20:50 Vi læser principperne igennem til næste 
gang. Valgfag og lektier er forældede 

10.  Skolevejsanalyse Hvordan indhenter vi bedst bruger information 20:50-21:00 Bestyrelsen inviterer lokale politikkere på 
morgenkaffe, basser og trafikkaos sidst i 
november. Eddie har opgaven 

11.  Affaldssortering Vil vi selv finansiere det nu eller afventer vi 
forventet lovkrav i løbet af de næste par år. 
Se bilag 1. 

21:00-21:10 Udsættes til næste gang.  

12.  Eventuelt Covid-19 
Lærernes dag 

21:10-21:15 Lærernes dag: vi tager det op i god tid til 
næste år. Det sættes på årshjulet.  

https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ
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