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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 3 oktober 2017. 
 
Til stede var: 
 
Mette Hamann, Lene Langelund, Mette Odder, Rasmus Kofod, Torben Frandsen, 
Lone Krog, Martin Merrild, Leif Nielsen og Verner Østergaard. 
 
Afbud: Peter Hylddal, Gitte Bertelsen og Malene Engelbredt.. 
 

1. Referatet godkendt. 
2. Elevråd: 

a. Frida 7 klasse præsenterede sig. 
b. Frederik 7 klasse præsenterede sig. 

3. Nyt fra ledelsen: 
a. Brian Funk er blevet ansat i en tidsbegrænset stilling. 
b. Stefan er blevet ansat – begynder 1 november. 
c. Der går to lærere på barsel efter jul. 
d. Storforældremøde i centeret. 
e. Der kan nu købes skolemad – efter efterårsferien. Alt kan bestilles på 

nettet. Det bestilte bliver afleveret på skolen klokken 11. 
f. ALKÆLÆR – et nyt system til læseindlæring – er indkøbt. 
g. Der blev orienteret om Storforældremødet i Centeret, hvor fritidstilbud 

både før og efter det 18 år blev drøftet med repræsentanter fra Her-
ning og Ikast-Brande kommuner. 

4. Nyt fra formanden. 
a. Første nyhedsbrev er på nettet. Nyhedsbrevet er blevet godt modta-

get. 
b. På hjemmesiden er der indsat et nyt ikon – fra skolebestyrelsen. 
c. Lærerens dag. Det opfordres til, at forældrene markerer dagen. 

5. Ordensregler –hvad skal med i skolens ordensregler? 
a. En længere drøftelse, hvor vi blev enige om, at vi vil forsøge at have 

fokus på de gode vaner – frem for mange regler. 
b. Det er i orden at sige til sin kammerat: ” det du gør nu – er bare ikke i 

orden” 
6. Byggeri og renovering: 

a. Lone orienterede - og der er første spadestik den 11 oktober. 
7. Vores antimobbestrategi – i forhold til lovgivning - hvad mangler vi? Lone og 

Lene havde indsat den ”gamle” i den nye model: 
a. Under digital mobning sløjfes:  - gentagne gange - 
b. Art og AKT – erstattes med: trivsels personale. 
c. Leif og Lone indskriver skolens praksis i skemaet. 
d. Punktet sættes på til næste møde. 

8. EVT. 
a. Mødet den 1 november flyttes til den? - Lone udsender ny dato. 

 
Verner Østergaard. 
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