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Skolebestyrelsesmøde  

21. september 2021 Kl. 17.00 – 19.00 Mødelokale 

1 på Sjællandsgade  

  

  

                        

  

Dagsorden  

  

  

1. Godkendelse af referat fra sidst    Referatet er godkendt 

2. Nyt fra ledelsen  

  Vi synes vi er kommet godt i gang ovenpå Corona. Vi har 
afholdt den første fællessamling.  
4. årgang har været til svømning.  
I sidste uge har vi haft faguge. Der blev arbejdet rigtig 
godt både på Sjællandsgade og Holtbjerg. Ugen blev 
rundet af med ”Liv i skolegården”. Skolen synes der var 
rigtig god tilslutning. Forældrene var også glade.  
I denne uge er 6. og 9. på lejr.  
Der har været storforældremøde i Specialafdelingen, og i 
dag har der været idrætsstævne samme sted.  
Vi er i gang med lederudvikling særligt med fokus på 
samarbejdet mellem afdelingerne.  
Skolemælk vil gerne uddele reklame på skolen. Hvis 
omstændighederne er rigtige, gør de det 
Der kommer igen gang i mælkeautomaten. 

3. Nyt fra elevrådet  

  De har haft møde i dag. Der har været ønsker til den nye 
skole.  
Man vil også gerne have et nyt udvalg i 
mælkeautomaten.  
Hvor må eleverne tage hen i pauserne? Hvorfor må man 
hente idrætstøj men ikke cykle på McDonalds. Kunne 
man få forældrenes underskrift på man må cykle i 
skoletiden?  



Man kunne godt tænke sig den gamle madleverandør 
tilbage, de synes ikke man bliver mæt af det man kan 
købe ved den nye.  
Man vil gerne have en vandautomat i hallen.  
Gerne hegn bag den første basket kurv og nye net i 
målene på sportspladsen. Og gerne en hel basketballbane 
Der skal strammes op på toiletterne.  

4. 

Revidering af principper:  
- Det gode 

forældresamarbejde  
- Antimobbestrategi  

  
Leif og Lone skriver til i Antimobbestrategien og retter til i 
forældresamarbejdet også.  

5. 
Samtale til fastansættelse af lærer 
Amanda Høgh Hansen   

  
Ansat 

6. Nyt fra formanden    Intet at berette 

7. Nyt fra udskolingen (udskudt pkt.)    Leif beretter 

8. Nyt fra SFO – leder deltager    Udgår - Se skriftlig beretning 

9. Evt.      
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