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Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 
Økonomi 

• Spørgsmål til resultatet 2021? 

• Kort orientering/status om 
budgetopfølgning 030322 

• Status personaleopgørelse for 
kommende skoleår.  

 
 

 

Økonomien ser stadig sund ud. Kommende år er der et 
forventet underskud, dette er der taget højde for, da der for 
indeværende år er genereret et overskud, der kan overføres til 
kommende skoleår.  
Målet er hvert år at bruge pengene på god kvalitet i 
undervisningen. 
Status på personaleopgørelsen er, at det forventes, at vi kan 
beholde det nuværende personale i kommende skoleår 
2022/23. 
 

 
Valg Skolebestyrelse 

• Forslag datoer til valgmøde. 
Thomas koordinerer 
efterfølgende med den lokale 
politiker. 

• Hvem deltager i valgbestyrelsen: 
Afgående formand, forældrevalgt 
fra eksisterende bestyrelse samt 
skoleleder. Derudover 
lokalpolitiker udpeget af Byrådet. 
 

 
Kennet deltager som formand, Joakim og Mette A som menige 
medlemmer, Thomas som skoleleder, Peter Nielsen som 
lokalpolitiker. 
 
 

 
Bevægelse i undervisningen 

• Vi ser på data for bevægelse 
(bilag sendes) 

• Hvad giver vores drøftelser 
anledning til fremadrettet. 
 

 
Data viser at der i løbet af skoledagen er en god fordeling af 
bevægelse i løbet af dagen.  
Hovedformålet med mere bevægelse skal være, at det er 
bevægelse for læringens skyld. 
Det foreslås at der evt. kan oparbejdes en ide-bank for lærere 
og pædagoger til inspiration. 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Ingen henvendelser 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Det har været godt at komme i gang med den nye struktur. 
Børnene nyder godt at de mange nye aktivitetsmuligheder. 
 

 
Punkter til kommende møder 

• Forældrekaffe 

 
Forældrekaffe: Et forslag om at invitere forældre ind til 
forældrekaffe eks. omkring erhvervsorientering, hvor forældre 
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• Visioner / værdigrundlag 

• Skolebestyrelsens arbejde (IO) 
 
 

kan komme og fortælle om deres erhverv. 
 
Visioner/værdigrundlag: SB deltager på fælles personalemøde 
med oplæg til diskussion omkring skolens 
visioner/værdigrundlag. Dette møde afholdes d. 18 maj kl. 
16.30 – 19.00. 
Formålet med og beskrivelsen af selve mødet sendes til 
personalet inden mødet. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der mødes d. 10 maj kl. 17.05 
og laver oplæg til mødet: Mette A, Kennet, Ingelise og 
Thomas. 
 
Skolebestyrelsens arbejde: Der ønskes et skærpet fokus på at 
opfordre forældre til at følge rette arbejdsgang/kommandovej 
ift. forældrehenvendelser omkring enkeltsager vedr. elever. 
 

 
Evt. 

• SB inviteres til kommende fælles 
personalemøde   

 

 


