
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Mandag 23. September 2019 18:45-21.15  Møde nr.:  2 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra:  Carsten, Tia 

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

1.  Ud D klasselokaler Besigtige de nye lokaler. Vi mødes i de gamle 
lokaler bag hallen. 

18:45-19:15  

2.  Er der punkter til eventuelt?  19:15-19:20  

3.  Beslutninger fra sidste møde  19:20-19:25  

4.  Nyt fra elevrådet  19:25-19:35 Er i gang med at arrangere sponsorløb. 
Vil donere pengene til legeplads-renovering. 
Klasserne skal være med til at bestemme, 
hvad pengene skal gå til. 

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

- Den trafikale situation - Sportsvej åbning 
- Skolefest arrangeret af forældreråd 
- Ledelsesopgaven. Bilag 1. 
- Legeplads 
- Forældremøder – feedback 
- Personalekursus 
- Økonomi status 

19:35-20:00 Den trafikale situation: 
Flere henvendelser fra forældre og naboer. 
Bl.a. i forbindelse med åbning af Sportsvej.  
Fx kunne ”Kys og kør” være en mulighed. 
Sættes på som punkt til næste møde. 
Skolefest: 
Orientering om idéen. At alle klasseråd i 
indskoling og mellemtrin inviteres til at 
deltage. Forældrerådene er ansvarlige for 
skolefesten – rammer og indhold. 
Ledelsesopgaven: Orientering om bilaget. 



Legeplads: 
Gruppen har møde snarest, så processen kan 
komme videre, da der er nogle akutte 
problemstillinger. 
Forældremøder:  
Orientering fra bestyrelsen om deres 
erfaringer med at præsentere årsberetningen 
for forældrene. Generelt gode erfaringer og 
gode oplevelser. 
Personalekursus:  
Tre eftermiddage i dette skoleår. Det 
betyder, at eleverne får lidt tidligere fri – 
også fra SFO 
Økonomi: 
Hvis alt går efter planen, går vi ud af 2019 
med et overskud på 1,4 mio.  

6.  Pause  20:00-20:10  

7.  Beredskabsplanen Status 20:10-20:20 Orientering om den nye plan, der hænges op 
i klasserne, hvorefter der vil blive afholdt 
øvelse. 
Orientering om beredskabsplanen og de 
ændringer, der er foretaget, i kvartalsnyt. 



8.  Trivselsmåling Se bilag 2 
Pia fortæller om tiltag 
Diskussion af resultater generelt. 

20:20-20:40 Der har været foretaget dataindsamling i 
forhold til trivslen på skolen blandt eleverne 
– både fra personale- og elevperspektiv.  

Der vil blive arbejdet med tiltag omkring 
motivation og elevinddragelse. 

På TUS-møder (TeamUdviklingsSamtaler) vil 
der blive sat fokus på 
opmærksomhedspunkter i den forbindelse. 
Der vil bl.a. blive drøftet, hvorvidt og hvor 
meget eleverne skal og kan inddrages i 
undervisningen. 

Bestyrelsen drøfter områder, som giver 
opmærksomhed. 

9.  Budgetorienteringsmøde Budgetorienteringsmøde 3 okt.  
Deadline for høringssvar til 1 behandling 7 okt. 
Byrådsmøde – 1. behandling 9 okt. 
Deadline for høringssvar til 2 behandling 22 okt. 
Byrådsmøde – 2. behandling ultimo okt. 
Høringssvar til 1. behandling? Kan vi nå det? 
Anden aktivitet. Forslag fra skole og forældre.  
Se bilag 3 

20:40-21:00 Karina og Mette O deltager i 
budgetorienteringsmødet den 3. oktober. 
Orienterer derefter resten af bestyrelsen. 

Bestyrelsen udarbejder et høringssvar til 1. 
behandling. 

10.  Dialogmøde om Børne unge 
politik 

23 okt. i remisen i Brande. 
Hvem deltager 

21:00-21:05 Karina og Pia deltager. 

Der er plads til endnu en deltager fra 
bestyrelsen. 

11.  Eventuelt  21:05-21:15  



 


