
 

 

 

 

Classified as Business 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Tirsdag 20. oktober 2020 18:45-21.15  Møde nr.:  3 2020/2021 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Carsten, Jeanette 

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

1.  Er der punkter til eventuelt?  18:45-18:50  

2.  Beslutninger fra sidste møde  18:50-18:55  

3.  Nyt fra elevrådet  18:55-19:00 Har ikke afholdt møde siden sidst 

Har planer om at drøfte bl.a. juleklippedag 

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

- Covid 19 udbrud 
- Kommunalt budget 
- Medarbejdersituation 

19:00-19:15 Pia orienterer om Corona-udbruddet før 
efterårsferien. Ingen andre blev smittet i den 
forbindelse. Handleplanen fungerede som 
forventet.  

Det kommunale budget er blevet bevilget og 
dermed også det nye byggeri vedr. Ud D. 

Fratrædelse af medarbejder i Ud D har 
betydet, at vi har ansat Susanne Agger i en 
fast stilling. 

Dialogmødet med politikerne er udsat pga 
Corona – sat til den 10. marts 2021. 
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Siden sidst var der motionsdag i coronaens 
tegn – stadig med 9. årgang som arrangør. 

Arrangementet foregik klassevis og kåringen 
foregik via Teams. 9. årgang klarede det rigtig 
godt. 

Udeområderne er ændret for årgangene, så 
udskolingen bl.a. kan være inde i nogle af 
pauserne. 

5.  Suppleringsvalg - status  19:15-19:30 Bestyrelsen er nu fuldtallig. Jeanette Bak 
Enevoldsen (forælder på 0. årgang) er blevet 
medlem. Desuden har vi fået en suppleant til 
bestyrelsen. 

6.  Høring om ændringer til 
styrelsesvedtægten 

Se bilag 1a, 1b, 1c 
De ændringer der er sket kan ses i bilag 1a 

19:30-19:40 Pia orienterer forvaltningen om, at vi ikke har 
kommentarer til ændringerne. 

7.  Høring vedr. ensretning af 
Svalegangen 

Se bilag 2 19:40-20:00 Debat om mulighederne. Eddie skriver et 
udkast til et høringssvar på baggrund af 
kommentarerne fra bestyrelsen. 

8.  Pause  20:00-20:10  

9.  Hvad vil vi arbejde med det 
kommende år 

Hvert medlem overvejer hvilket/hvilke principper 
man gerne vil arbejde med. 

Valg af næste princip, der skal arbejdes med og 
hvordan 

Bilag 3: Oversigt over de principper, der blev 
udvalgt sidste år 

20:10-20:30 Princip for valgfag og princip for lektier skal 
redigeres. 

Ledelsen skriver et udkast til princip for 
valgfag. 

Princip for lektier revideres med bestyrelsen. 
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Link til årshjulet:  https://iksdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/piax0032_iks_dk/EWb2_JtLTUpArA7s-

Ou_InYBRFs7JpLufIPUTJtkhBLgEQ?e=GGEFjJ. 

Bestyrelsen ønsker at arbejde med princip for 
skoledagens længde. 

10.  Affaldssortering Vil vi selv finansiere det nu eller afventer vi 
forventet lovkrav i løbet af de næste par år. 
Se bilag 4. 

20:30-21:45 Debat om mulige løsninger og økonomi i den 
sammenhæng.  

Bestyrelsen beder ledelsen undersøge, hvor 
”molokkerne” kan placeres (i samarbejde 
med pedel) samt mulighed for tømning. 
Tages op på næste møde. 

11.  Juleklippedag Hvordan deltager skolebestyrelsen 20:45-20:55 Tirsdag den 1. december. Brian og Pernille 
deltager på vegne af bestyrelsen. 
Koordineres med Marianna. 

12.  Trivselsindsats Betina fortæller om hvad skolen arbejder med 20:55-21:10 Orientering om skolens indsats 

13.  Eventuelt  21:10-21:15 Decembermødet flyttes fra den 10.12. til 
mandag den 7.12. Rettes i Aula. 
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