
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 241019 kl. 19.00 

Fraværende: Sanne Æ. Lundgreen 

 

1. Elevrådet 

10 min. 
 

Nyt fra elevrådet: Feedback fra motionsdag … Eleverne 

har meldt tilbage, at det kunne være bedre hvis alle 

elever var sammen om motionsdagen, istedet for at være 

delt op i faserne. Aktiviteterne kunne være arrangeret og 

gennemtænkt bedre, der manglede en nødplan i tilfælde 

af dårligt vejr, der manglede bevægelse, det kunne være 

mere motiverende hvis der blev afsluttet med nogle 

rekordforsøg el. lign. 

Lærere i udskolingen har fået en idé sammen med 

elevrådet og eleverne i udskolingen om at lave en 

indsamling til knæk cancer. Ros til elevrådet for medspil 

til det gode initiativ. Der efterlyses mere info og at der er 

styr på det praktiske. 

Elevrådet gav udtryk for, at der er for mange tests i 

udskolingen. Særligt blev der givet udtryk for gentagene 

trivsels- og bevægelsestests. Endvidere gav elevrådet 

udtryk for, at de savner en koordinering imellem 

afleveringer og test, så der ikke opstår for mange 

sammenfald.  Elevrådet vil med opbakning fra 

skolebestyrelsen bringe emnet om for mange 

udefrakommende test op i det fælles elevråd. 

Vidensdeling blandt bestyrelsens medlemmer om værdien 

af forskellige tests. 

Formand og næstformand(suppleant) har været til fælles 

elevrådsmøde, hvor Julie Bojtang(Stubbæk Skole) blev 

valgt til formand. 

Elevrådet efterlyser det store fællesskab i forhold til 

skolefest. Et ønske om at alle er samlet omkring 

skolefesten og de tilhørende aktiviteter. 

2. Sund skole 
15 min. 

(MPE) 

Formål vidensdeling og drøftelse. 

Der uddeles en sammenskrivning af elevernes svar 

på centralt udvalgte områder, og hvilke aktive 



 

 
 

handlinger dette bør føre til. 

MPE fremlagde tallene fra den seneste test fra Sund 

skole. Tallene for Stubbæk Skole og særligt for 

udskolingen ser rigtig fine ud. En drøftelse af tallene i 

bestyrelsen. Overordnet set er der meget at glæde sig 

over. 

3. AULA og ny hjemmeside 

20 min. 
(MHO) 

Formål vidensdeling  

Nøgleord: Opstart generelt, nuværende status og 

fortsatte tiltag. 

MHO berettede om en ok start på AULA. Naturligvis er 

der bump i sådan en opstart, men grundlæggende går 

det godt. Marie og Michael fra bestyrelsen gives adgang 

til hjemmesiden med henblik på sparring i forhold til 

indhold. 

4. Meddelelser 

a) Formand 
b) Ledelse 
c) Lærere/pæd. 

d) Andre   
 

a) Dårlig deltagelse til formandsmøde. Måske 

skyldes dette en tynd dagsorden. 

b) Personalet var glade for, at bestyrelsen 

markerede personalets dag. En stor tak til 

bestyrelsen! 

Der bliver i øjeblikket gjort en del for at 

forbedre og shine vores bygninger og områder 

op. 

Ledelsen arbejder på at der kan etableres flere 

rum som sårbare elever kan benytte. 

Udskolingslærer Michael Beck har søgt orlov 

fra 1/1 2020 – 31/7 2020. Et stillingsopslag vil 

blive sendt ud snarest. 

Grundet en sygemelding i SFO er der er et par 

nye ansigter 

c) Energien bliver lige nu brugt meget på AULA. 

6 lærere har været afsted på 

idrætscertificering og melder tilbage om en 

god dag med vigtigt indhold. 

d)  

5. Procedure for forældre 

samarbejdet 

fremadrettet (15 min.) 

Formål vidensdeling og drøftelse. 

Maria har gjort sig nogle tanker om optimering af 

forældre samarbejdet. Se brødteksten i mailen. 



 

(Maria) Drøftelse og vidensdeling i forhold til hvordan vi 

optimerer vores kommunikation. Helt konkret efterlyses 

det at valg og beskrivelser af valgfag informeres ud til 

forældre i god tid, så der bliver mulighed for at drøfte det 

med sit barn. 

6. Økonomi 2019 og 2020 

15 min. 

(MPE) 

Formål vidensdeling og drøftelse. 

Se medsendte bilag. 

Det overordnede billede er, at vi i indeværende år har et 

lille merforbrug. Udviklingen følges. 

7.  Virksomhedsaftale 20-21 

15 min. 

(MPE) 

Formål vidensdeling og drøftelse. 

Opstart – se bilag. 

Udsættes til næste møde 

8. Punkter til næste møde - Der bestilles mad til næste gang 

- Drøftelse af hvor man kan tage hen på lejrskole. 

 

 Evt.  

 

 
Mvh. 

 
Rene Toft Kristiansen                                                      Michael Petersen 

 
 

 
Underskrifter: 
 

 
Rene Toft Kristiansen __________________________________________________ 

 
Marie Fink                 __________________________________________________ 
 

Ole Rasmussen          __________________________________________________ 
 

Bitten Petz                __________________________________________________ 
 
Michael Jessen          __________________________________________________ 

 
Kristian Refsgaard      __________________________________________________ 

 
Sanne Æ. Lundgreen  __________________________________________________ 
 

Michael Petersen        __________________________________________________ 



 

 
Majbrit Osmundsen    __________________________________________________ 

 
Morten Hoff               __________________________________________________ 
 

Annika Hindrup         ___________________________________________________ 
 

Conny Jessen           ___________________________________________________ 
 
 

 


