
Referat af skolebestyrelsesmøde den 25.06.2019 

Deltagere: Louise Barner Jensen (medarbejder), Line Juul (medarbejder), Ivan Børsting (skoleleder), Helle Vibeke 

Houlberg Albrecht (viceskoleleder), Kirsten Juul Elley (skolefrivillig), Flemming Vestergaard (forælder), (forælder),  

Mette Villekær Østergaard (forælder), Malene Borum Pedersen (forælder), Anna Crawford Moore Kromann (forælder) 

Carina Faaborg (forælder)  

Afbud: Niels Lyhne (idrætsforeningerne), Brith Jøker (forælder), Dan Nygaard Andersen (forælder), Andreas Buchholdt 

Gjørup (elev), Estrid Wulff Kelstrup (elev), 

 

Rundvisning på skolen 

Det påtænkes at bygge 5 læringslokaler – HDS skal tænkes ind. 
Der er nedsat 3 arbejdsgrupper henholdsvis ”indskoling-mellemtrin”, ”PLC-klub” og 
HDS/Naturfagslokaler. 
Byggebeløbet er i underkanten af 21. mill. Det forventes at byggeprocessen-byggeriet starter efter 
sommerferien 2020. 
Skolen udbygges før klubben flytter ind på skolen. 
 

Nyt fra ledelsen 

Orientering om nyansættelser af lærere og pædagoger. 
Vi arbejder fortsat med fagfordeling og skemalægning. 
Der har været afholdt førskoledag. 
Louise Jensen og Carsten Trillingsgaard er valgt som medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen i 
skoleåret 2019-2020. 
Aula er udsat til efteråret. 
Orientering om karakterfri hverdag. 

Nyt fra medarbejderne 

Intet 

Nyt fra eleverne 

Intet 

Film til den nye skolehjemmeside jf. mail af 8/5. Forslag til indhold samt skolebestyrelsens rolle? 
 

Vi beder om at få udsat optagelsen af filmen. 
De medsendte spørgsmål sendes ud til lærerne/afdelingerne, med henblik på at få forslag til tekst- 
handlinger og områder, der skal med i filmen. Vi skal være opmærksom på skolens værdier.  

Salg af stoffer i Stavtrup/på skolen – sagen rører fortsat på sig. Der er behov for, at bestyrelsen drøfter 
sin holdning, herunder hvad den skal agere på.  

 

Ivan sender en konstruktiv mail til skolens forældre, når vi oplever hærværk o.l. på skolen.  
SSP og lokalpoliti er sat ind i problematikken.  
Anna ringer til center for innovation for at undersøge, om de har ideer til, hvad vi kan gøre for at 
imødegå problemet. 
Skolebestyrelsen er opmærksomme på, hvad der foregår på skolen udenfor skoletid. 

Snart tager vi fat på et nyt skolebestyrelsesår. Med udgangspunkt i vores årshjul, brainstormer vi om, 
hvad vi gerne vil arbejde med til næste år. I må derfor gerne gøre jer nogle tanker ift. mulige emner, som 
I ønsker vi skal arbejde med. Det er nu vi alle har mulighed for at få indflydelse på, hvad vi skal arbejde 
med næste år.  
 



Forslag om at der laves forslag til principper og værdigrundlag i arbejdsgrupper udenfor 
skolebestyrelsens møder, og at møderne anvendes til idegenerering og drøftelse af, hvordan 
skolebestyrelsen kan indgå som hjælp i skoleregi. 
Skolebestyrelsens tanker om det grønne i skolen og musik i skolen tages med til pæd. udvalg. 

Ekstra punkt til dagsordenen, forespørgsel vedr. mobilpolitikken 
 

 
Mobilpolitik er godkendt af skolebestyrelsen. Politikken implementeres fra det kommende skoleår. 
I forbindelse med sommerbrev til forældrene sendes besked til forældrene om mobilpolitikken 
 

Evt. 

Skolebestyrelsen har modtaget opfordring til, at der laves en madordning for alle elever på skolen. 
Billeder af lærerne på Intra/hjemmesiden efterlyses.  
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