
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Torsdag 26. Februar 2020 18:45-21:15  Møde nr.:  7 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra: Heidi M., Lars, Tia 

 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 Elevrådet har drøftet, hvordan Tarzanbanen 
skal indvies. Hele skolen inviteres til 
indvielsen. 

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

19:05-19:15 Orientering om diverse fra skolens hverdag. 

 Bl.a. om den dag, hvor bussen kørte i 

grøften og en vandskade lukkede 

skolen. 

 Der er sat en foreløbig stopper for 

nationale test, indtil vi hører mere fra 

forvaltningen. 

 Indskrivning til kommende 0. kl. giver 

54 elever til næste skoleår og dermed 

to store 0. klasser. 

 Bageren og dermed skolens 

madordning stopper pr. 21. juni, fordi 

bageren ønsker at stoppe. 



 

5.  Økonomi Budget for 2020. Se bilag 1 
Endelig godkendelse 

19:15-19:30 Bestyrelsen godkender budget 2020. 

6.  Valg til skolebestyrelsen Hvilke ”reklame” aktiviteter vil vi lave 
Planlægning af selve valgmødet 
Godkende invitation. Se bilag 2 

19:30-19:50 Invitation godkendt. 

Flyers: Karina 

Plakat / ophængning – på skolen og i 
børnehaven + flyers uddeling: Mette H, 
Karina og drengene samt de 
bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for 
at være der. Uddeling på skolelørdag den 21. 
marts. 

Banner: Pia 

Ind og Ud D: Tia 

Vision Bording: Karina 

AULA: Betina (hver fredag inden valget samt 
ugen op til valget) 

Pia finder ud af kandidater i forhold til 
specialklassen. 

 

7.  Legeplads Status 19:50-20:00 Processen er i gang. 

Der bliver ikke oprettet en støtteforening, da 
det er vanskeligt at søge midler til en 
folkeskole. 



 

8.  Pause  20:00-20:10  

9.  Dialogmøde med politikerne Sammen med Ejstrupholm, Nr. Snede og 
Engesvang. Pia fremlægger oplæg 

20:10-20:30 Deltagere fra bestyrelsen: Mette O foreløbig. 

Pia får besked vedr. deltagelse. 

10.  Mål og indholdsbeskrivelse for 
SFO 

Se bilag 3.  
Til godkendelse 

20:30-20:45 Bestyrelsen godkender mål- og 
indholdsbeskrivelse. Det vil være godt med 
flere underpunkter under hvert værdiord. 

11.  Principformulering Princip for inklusion - opstart 20:45-21:10 Bestyrelsen undersøger til næste møde, 
hvordan et princip for inklusion kunne se ud. 

Se fx uvm.dk og inklusionsklar.dk 

12.  Eventuelt  21:10-21:15 Lidt dialog om skolelørdag 

Klima: Hvordan kan bestyrelsen forholde sig 
til fx affaldssortering? 

Bestyrelsesmøder: alle medlemmer sættes 
på møderne i AULA 


