
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Onsdag 20. November 2019 18:45-21.15  Møde nr.:  4 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Bo, Mette O 

 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  18:55-19:05 Juleaktiviteter er planlagt. 

Tarzanbane – 80.000 kr blev indsamlet af 
eleverne. 

Møde med Kompan og en aftale, som 
elevrådet har sagt ok til. 

Banen bliver placeret i området syd for 
tandlægefløjen. 

Vi håber, den kan stå klar inden vinterferien. 

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

 Ud D lokaler status 

 Dialogmøde om børne-unge politikken 

19:05-19:20 UD D: Der vil være et besøg den 9. december 
med Thomas Garsdal og Rasmus Byskov, hvor 
bygningerne vil blive vurderet. 

Dialogmøde: de 9 ”statements” skal 
implementeres i skolens virke. Bestyrelsen 
bestemmer selv, hvordan man vil arbejde 
med den nye børne- og ungepolitik. 



Politikken angiver en retning, som kan betyde 
en justering af skolens principper. 

To mediestuderende har været på skolen for 
at filme lidt til en film om skolen i Bording. 

AULA: Vi er kommet godt i gang og 
umiddelbart er der god feedback fra 
forældrene og hurtig respons på beskeder. 
Dog er der også noget, som er mere 
besværligt. 

Der er en del vikarer på skolen i denne tid – 
både på grund af sygdom og mange barsler. 

Skolen har afholdt brandøvelse efter den nye 
plan og alt gik efter planen. 

Vi undersøger brandalarm i skolehallen samt 
er i gang med at etablere plan for IND D og 
UD D. 

 

5.  Årshjul opdateret Plan for information om budget og økonomi. Se 
bilag 1 

19:20-19:25  Karina gennemgår opdatering af årshjulet 

6.  Skolevejsanalyse Status fra møde med teknik og miljø 19:25-19:40 Der blev både drøftet cykelstien mod skolen 
samt parkeringsmulighederne omkring 
skolen. 

Punktet sættes på igen på januar – februar 
mødet med henblik på at invitere politikerne 



til at opleve både de bløde og de hårde 
trafikanter om morgenen. 

7.  Legeplads Status 19:40-19:55 Orientering om status. 

Legepladsudvalget har møde med et 
legepladsfirma den 9. december. 

Bestyrelsen inviterer interesserede forældre 
til at deltage i en legepladsgruppe i første 
halvdel af januar 2020 med henblik på at 
søge penge til etablering af den ønskede 
legeplads. 

Mette H får tilbagemelding fra LAG om en 
uges tid. 

8.  Pause  19:55-20:05  

9.  Princip gennemgang Er der nogen af principperne, der trænger til en 
opdatering? Se bilag 2. 
Har vi behov for yderligere principper? Se bilag 3 

20:05-20:20 Principperne rettes til, så intra rettes til 
AULA.  

Princip for skole-hjem-samarbejdet, lektier, 
valgfag og teamdannelse rettes til. 

Antimobbestrategien foreslås at være en del 
af princip-bogen. 



 

Bestyrelsen ønsker et princip om 
specialundervisning samt et princip for 
undervisningstimetal, skoledagens længde og 
understøttende undervisning. 

Desuden princip for deltagelse i undervisning 
udenfor skolens almindelige organisering. 

10.  Timefordelingsplan Gennemgang af oplæg og vedtagelse. 20:20-21:05 Pia orienterer om timefordelingsplanen. 
Sættes på januarmødet, hvor ledelsen 
kommer med et oplæg til kommende 
skoleårs fordelingsplan. 

11.  Eventuelt  21:05-21:15  


