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Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Dagsorden godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Dagsorden godkendt 

 
Politik vedr. sundhed / kost 

 Input fra Mette og Rikke 
 

 
Skolens sundhedspolitik opdateres. Der sendes link til 
sundhedspolitikken på Forældreintra. 

 
AULA / Facebook til billeder 

 Ole og Thomas har været på 
første kursus i AULA og kan 
fortælle lidt derfra. 

 Drøftelse om for/imod 
facebook side ift. brugen af 
AULA 

  
 

 
Vi afventer og ser hvordan AULA kan bruges ifht, billeder 
og de gode historier. Derfor venter skolen med at lave en 
Facebook-side. Beslutningen om FB udsættes og vi kan 
tage stilling senere på året ifht. hvilken retning vi går i. 

 
Skolefest 

 Hvilke aktiviteter beslutter vi 
os for? 

 

 
Pudekamp  
Slå søm i 
Slå ærter i stykker 
Eilif – skydning 
 
Det vurderes, at det kun er SB der skal bruges som 
hjælpere. Vi sender en mail til TW med tidspunkter vi kan 
hjælpe – TW laver en vagtplan. TW planlægger festen 
med elevrådet.  
TW bestiller drikkevarer i Brugsen og pizza.  
Elevrådet laver en plan/plakat til festen 
 

Politisk beslutning om færre timer i 
indskolingen 

 Ny skemastruktur? 

 Info fra Rikke vedr. buskørsel 

 

 Vi forsøger at lave en oversigt over 2 scenarier 
1. skoledagen afsluttes på samme tid alle ugens 

dage 
2. 3 skoledage hvor skoledagen slutter kl. 13.30. 
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Forslagene sendes/fremlægges for kørselskontoret for at 
drøfte evt. løsninger ifht. bustider. 
 
SFO drøfter på P-møde hvordan de kan se en evt. løsning. 
Det tilstræbes at der laves et ensartet ringetidsskema for 
indskoling og mellemtrin. 
 
TW og ON laver udkast til kommende SB-møde. 
 
TW og ON laver 2 forslag til skema for mellemtrinnet ifht. 
om en evt. kortere skoledag. Lærere og pædagoger skal 
have mulighed for at komme med input/holdninger. 
Forslagene gennemgåes til næste SB-møde eller 
fremsendes inden næste møde. 
 

 Vi forsøger at justere vores fag efter lovteksten, 
hvis forslaget vedtages. 

 

 Ifht. buskørsel oplever en SB en forkert opmåling 
af beregning af skolevejen 
(militærskoven/rundkørslen) til Johs. Rasmussen 
Formand for SB på Blåvandshuk Skole. 
 

Økonomi 

 Fremskrivning af udgifter/løn 

 Budgetkonto 

 

 SB debatterede hvordan der kan skabes balance i 
regnskabet. 

 TW gennemgik budgetkontoen og begrundelser 
bag de forskellige justeringer. 

 

Elever til idræt 

 Hvad er skolebestyrelsens 
holdning til, om mellemtrinnet 
selv må gå til og fra hallen, når 
de har idræt? 

 
Enighed i SB om at eleverne gerne selv må gå til og fra 
idræt.  

Nyt fra forældre 
 

 

 
Nyt fra SFO 
 

 
 

 
Evt. 
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