
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Mandag 16. December 2019 17:00-19:30  Møde nr.:  5 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Tia, Heidi, Mette N 

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

1.  Er der punkter til eventuelt?  17:00-17:05  

2.  Beslutninger fra sidste møde  17:05-17:10  

3.  Nyt fra elevrådet  17:10-17:15 Ingen møder siden sidst. 

Vi forventer, at Tarzan-banen sættes op i  
begyndelsen af 2020. 

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

17:15-17:20 Tak til Carsten og Lars for indsatsen til 
juleklippedagen. 

Tak til kagebagerne   

Besøget med Rasmus Byskov og Thomas 
Garsdal, hvor de skulle se lokalerne i UD D. 

25. marts: dialogmøde med børne- og 
undervisningsudvalget sammen med de tre 
andre skoler, der er en del af 4-by-
samarbejdet. Man ser gerne, at hele 
bestyrelsen deltager. 



Sygemeldinger: Vi har været hårdt ramt på 
langtidssygemeldinger – og de fleste er på vej 
tilbage. 

Trivselsmåling og fysisk APV for personalet 
blev udarbejdet i oktober. Opsamles i MED-
udvalget. 

Bestyrelsen ønsker en orientering om 
arbejdet med trivsel og fysisk APV. 

Samtidig var der også en lederevaluering, 
som alle personaler deltog i. 

5.  Legeplads Status 17:20-17:30 BD og PW mødes med udbudskonsulenten i 
begyndelsen af januar 2020 og gør materialet 
klar til at udsende. 

Vi afventer udbudsmødet, inden vi skriver 
ansøgning til fonde. Mette H. har stadig 
kontakten til LAG og lokalrådet. 

6.  Kvalitetsrapport Udtalelse. Bilag 1 17:30-18:00 Afrapportering byrådet om, hvordan vi 
bedriver skole. 

Bestyrelsen skal skrive en udtalelse til 
rapporten. 

For bestyrelsen er der deadline den 10. 
januar. 

Karina skriver et udkast til udtalelsen og 
sender den rundt. 



 

7.  Børne-unge politikken Hvordan kan vi arbejde med den 18:00-18:15 Tænkes ind i arbejdet med principperne. 

Hvordan kan vi binde børne- og 
ungepolitikken sammen med det arbejde, vi i 
forvejen bedriver på skolen? 

Finde de gode eksempler, hvor vi lykkes i 
forhold til politikken. 

8.  Princip gennemgang Skal vi have en skolebestyrelseslørdag i 2020? 18:15-18:25 Bestyrelsen vedtager at behandle principper 
løbende på forårets bestyrelsesmøder.  

9.  Eventuelt  18:25-18:30  

10.  Årshjul opdateret Se bilag 2  Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO sættes 
på februar-mødet. 

Bestyrelsesvalget 

 

Referater og dagsordener kan ses på 
http://bordingskole.aula.dk  

 

11.  Jule pause  18:30-19:30+  

http://bordingskole.aula.dk/

