
 

 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Mødetidspunkt:  Onsdag 9. oktober 2019 18:45-21.15  Møde nr.:  3 2019/20 

Mødested:  Bording Skoles personalerum  Afbud fra:  

 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 Har arbejdet videre med sponsorløbet i 
elevrådet. 

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

 AULA i uge 44 

19:05-19:15 Orientering fra skolen om hændelse i sidste 
uge. 

Der har været indbrud i Ud D, hvor der blev 
stjålet computere og ødelagt for omkring 
40.000 kr. 

På skolen har der i dag været et stort SSP-
arrangement for 7. og 8. klasser fra Bording 
og Engesvang. 

Der mærkes et stigende arbejdspres blandt 
personalet. Årsagerne er komplekse og 
mange.  

AULA: Personalet har været på et 
eftermiddagskursus ved skolens it-vejledere 
og er gået i gang med at bruge det internt. 



AULA åbnes på landsplan fra mandag i uge 
43. Her i Bording lukker intra den 1. 
november, hvorefter al kommunikation 
mellem skole og hjem foregår via AULA. Der 
vil blive to fyraftensmøder for forældre. 

Møderne vil blive oprettet i intra og AULAs 
kalender. 

5.  Kommunal budgetorientering Dialog om høringssvar til 1. behandling 
Høringssvar til 2. behandling? 

19:15-19:30 Mette O og Karina deltog i 
budgetorientering. 

Der skal stadig spares 1% årligt men 
kommunen har fået mulighed for at bruge 
lidt flere penge og kassebeholdningen er god. 
Dog vil anlægsbudgettet de næste to år blive 
brugt på at bygge en ny skole i Brande. 

Der er en usikkerhed i forhold til, om 
skolerne får 100 % ved flere elever end kun 
50%. Det er endnu ikke afklaret hos 
politikerne. 

28. oktober er frist for høringssvar til 2. 
behandling, men endnu har vi ikke materialet 
at behandle. 

 

6.  Skolevejsanalyse Identificere problemområder og prioritere 
Evt. foreslå løsninger 
Formål: Kontakt til teknik og miljø 
Se bilag 1 

19:30-19:50 Dialog om skolevejene og området omkring 
skolen på baggrund af den massive trafik om 



morgenen og utrygge situationer for 
fodgængere og cyklister. 

PW kontakter teknik og miljø og inviterer 
dem til et møde på skolen sammen med 
bestyrelsesmedlemmer. 

7.  Juleklippedag 29 november. Hvem vil gerne deltage? 19:50-20:00 Der skal jo deles gaver ud til diverse 
elevudvalg som elevråd, færdsels- og 
legepatrulje. 

Carsten? og Lars deltager på vegne af 
bestyrelsen. Heidi står for indkøb og kort. 

 

8.  Pause  20:00-20:10  

9.  Legeplads Er der nogen, der kan hjælpe med at søge midler 
fra fonde og lignende. 

20:10-20:30 Karina og Mette H går med ind i arbejdet 
med at søge fondsmidler og afsøger 
lokalområdet for interesserede parter, der 
har erfaring med fundraising. 

Karina tager fat i LAG og Mette H taler med 
de lokale fundraisere. 

Udvalget mødes efter aftale. 



 

10.  Ud D lokaler Hvordan får vi lokaliteterne opdateret? 20:30-20:45 Efter efterårsferien vil der blive et 
gennemsyn af Ud D lokalerne sammen med 
en ansvarlig for kommunens bygninger. 

Efterfølgende er der en forhåbning om at 
komme på kommunens liste over 
anlægsudgifter og –renovering. 

11.  Princip gennemgang Inden møde 20. november bliver skolens principper 
sendt rundt i nyt layout. 
Overveje om der er behov for ændringer eller nye 
principper til næste møde 

20:45-20:55 Næste møde er den 20. november  

12.  Årshjul Mødet 16/12 må vi holde fast i pga. udtalelse til 
kvalitetsrapport og budget 2020 

Kan vi lægge et møde ind 15/1 2020 ved behov? 

20:55-21:05 Der er møde den 16. december til 
bestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapport 
med en juleafslutning. Mødet starter kl. 17 
med punkterne og afsluttes med julehygge. 

Der er møde den 23. januar 2020 men ikke 
den 15. januar 2020. 

13.  Eventuelt  21:05-21:15 Kort orientering om nogle personalers 
studieture rundt i Europa under Erasmus+ 
programmet. 


