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Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 
Kvalitetsrapport 

• Formulering af udtalelse 

• Bilag sendt på Aula 
 
 

 

TW formulerer svar til kvalitetsrapporten. Dette sendes rundt 
til SB til endelig godkendelse. 

 
Budget 2022 

• Godkendelse af budget 

• TW gennemgår budget for 
forbrugskonto 

 
Beløbet til medarbejder Pc ´ere er sat op, da pædagogerne er 
kommet med i ordningen, og udgiften derfor er blevet større. 
 
Beløbet til ”buffer” ejendomscentret er sat ned. 
 
Budgettet er godkendt af SB 
 

 
Frihedsgrader 

• Indledende drøftelse af 
frihedsgrader 

• Formålet er at høre stemning i SB 
ift. de frihedsgrader, der muligvis 
venter i fremtiden – særligt fokus 
på skoledages længde. 
 

 
TW og ON laver forslag til skoleskemaer ift. hvordan et evt. 
skema kunne se ud efter sommerferien. Der kigges på hvilke 
muligheder der er eks. uden uuv-bånd.  
Der undersøges ift. hvordan torsdage og fredage evt. kunne se 
ud. 
Forslagene drøftes til næste SB-møde. 
Det er SB´s holdning, at hvis man beslutter at forkorte 
skoledagene skal de omlagte timer anvendes til at løfte 
niveauet fagligt og trivselsmæssigt hos alle elever. 
 

 
Datoer kommende møder 

• Fastlæggelse af datoer for resten 
af skoleåret. 

 

 
Datoerne for SB i foråret 2022 er flg: 
 
9.2 + 9.3 + 20.4 + 18.5 + 15.6 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Henvendelse fra forældre vedr. vaccination. Skolebestyrelsen 
har drøftet skolens holdning til vaccination og test samt hvad 
der kan og må snakkes om i klasserne.  
Det er en svær balancegang at stå i som underviser. Der 
henstilles til, at forældrene har tillid til at skolen løser de 
mange forskelligartede opgaver på bedst mulig måde. 
 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Der er stillingsopslag ude på en 35 timers pædagog stilling 
med ansøgningsfrist d. 24.1.22. Stillingen indeholder både 
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timer i skole og SFO. Mette W deltager i ansættelsessamtaler 
sammen med TR Annitta S. Jensen fra SFO og Ole Nielsen. 
Mette A. får mulighed for at kigge på ansøgningerne og har 
mulighed for at være med til at indkalde ansøgere til samtale. 
 

 
Evt 

 

 


