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Dagsorden og referat Dato: 

5.  oktober 2020 

Tid: 17.00-

20.00  

 

Sted: Mødet afholdes i skolens 

personalerum. 

Ordstyrer:  
 

Elev(er):  
Forældre: 
Medarbejdere: 
Ledelse: 
Gæst(er): 
Fraværende:  Caroline, Tea, Anja 
Referent:  
 

 

 

Emne 

Formål med 
punktet 

(- hvad skal vi 
udrette?) 

Proces og forberedelse 
(Hvordan behandler vi emnet) 

 
Beslutning  

(Referat – hvem gør hvad) 

1.  Godkendelse af 
dagsorden 

Ejerskab og 
sikring af aktuel 
dagsorden 

 5 
min. 

Dagsorden godkendt 

2. Kort aktuel corona-
update 

Orientering Morten (MJ) 10 
min. 

Ingen nye retningslinjer. MJ 

orienterede kort om de gældende 

retningslinjer. 
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3. Præsentation af elevråd Orientering Formandskabet fra elevrådet. 15 
min. 

Johanne og Sigurd  fra 9. årgang er 

formandskabet i indeværende skoleår. 

Der var kampvalg til posten i år, da 

rigtig mange stillede op. Skønt at 

mærke begejstringen hos alle 

deltagerne i år. 

Elevrådet er optaget af lige nu om: 

Verdensmålene og klimaindsats – kan 

der gøres mere her på skolen. Især 5. 

årgang er optaget af muligheden for at 

reducere brugen af plastik i kantinen. 

Derudover hvordan vi kan aktivere 

flere tiltag hen over skoleåret – f.eks, 

en cykeluge. 

Derudover er elevrådet optaget af 

hvordan vi bedre kan brande os selv 

verdensmålsskolen. 

Elevrådet er optaget af, hvordan kan 

vi forbedre energikilder. 

MJ supplerer: der Kan søges midler 

gennem en fond, så nogle af 

ovenstående tiltag kan sponsoreres 

gennem klimafonden. Der kan søges 
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gennem bestyrelser op til 500.000 kr. 

Der foreslås, at vi tilmelder os fem 

fede dage. Undersøges om det 

udelukkende er for gym.klasser og op 

ad. 

Udvalg i skolebestyrelsen - der ser på 

ovenstående tiltag? 

Forslag fra Astrid: Elevrådet skal have 

mere tid sammen til at udvikle deres 

rigtig mange gode tiltag.  

Bæredygtighedsudvalg med 5 andre 

skole, er ved at blive etableret. 

Herunder skal elevudvalgene på de 5 

skoler mødes til ’topmøde’. 

4. Økonomi (forventet 
regnskab 2020) 

Orientering Administrationsleder Jens Bitch orienterer. 30 
min. 

Jens præsenterede sig selv og 

gennemgik forventet regnskab for 

skole og fritidsdel. Forventet regnskab 

er på dagsorden 3 gange om året. 

5. Overgang fra dagtilbud 
til skole 

Orientering Besøg fra dagtilbud + Astrid (pædagogisk leder indskoling) 45 
min. 

Astrid og Anette, pædagogisk leder fra 

dagtilbuddet på Juelsøvej fremlagde 

om deres samarbejde om overgange.  
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6. Præsentation af model 
for udemiljø (gårdhave) 

Orientering om 
beslutning 

Heidi og Morten orienterer. Besøg gårdhave. 30 
min. 

MJ præsenterede processen og den 

endelige model for gårdhaven.  

8. årgang har været sparringspartnere 

på projektet.  De skal undervejs være 

med til at dokumentere 

byggeprocessen og brande det overfor 

resten af skolen. 

Fokus har været på biodiversitet og 

genanvendelige materialer.  

Der er lavet en aftale med Lokalavisen 

om et indlæg. Del gerne når det 

kommer i. 

7. Kommunikationsveje for 
skolebestyrelsen (se 
bilag) 

 Heidi 15 
min. 

Heidi orienterer om kommunikation i 

skolebestyrelsen – jf. vedhæftede 

retningslinje til dagsordenen og 

dagens møde. Retningslinjen blev 

udarbejdet i skolebestyrelsen i 

skoleåret 2019-20. 

Der kan evt. ændres i retningslinjen – 

så der står at vi kommunikerer via 

mail og ikke Aula. Der bruges ikke 

Aula pt. Da eksternt medlem ikke kan 

komme på Aula under de nuværende 
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rammer. 

8. Fremlæggelse af Årshjul 
for skolebestyrelsen 

 Heidi 15 
min. 

Ændring – onsdag den 7.4.21 – 

skolebestyrelsesmøde og ikke 4.4.21. 

Der kommer nyt årshjul ud. 

Prioriter gerne bestyrelsesmøderne. 

Prioriter gerne den halve arbejdsdag 

den 21.1.21 med start kl. 14.00, da den 

danner et godt grundlag for 

skolebestyrelsens arbejde. 

Forbered jer godt på punkterne til 

kommende møder. 

Der bliver taget billede af alle SB-

medlemmer på kommende SB-møde 

17.11.20 

9. Evt.    MOT vil gerne på til kommende SB-

møde 17.11.20, hvis muligt. 

Husk punktet om Kommunikation 

gerne må komme på inden for længe 

også. 

Tea deltager i samtaler i ansættelse af 

ny fritidspædagogisk leder. Der 
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konstitueres internt i mellemtiden. 

 

Husk at melde afbud rettidigt, hvis du er forhindret. 


