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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
MANDAG DEN 28. OKTOBER KL. 17.00 – 19.00 

MØDELOKALE PÅ SJÆLLANDSGADE 
 
 
 
                    
 

Dagsorden 
 
Vi starter med lidt let at spise. 
 

1 Godkendelse af referat fra 21. 
august 

 Godkendt 

2 Nyt fra formanden  Budget for 2020 skal på næste møde 
Princip for klassesammensætning skal revideres. 
Når principperne revideres fremover skal det sam-
tidig vurderes om principperne har den ønskede 
virkning 

3 Nyt fra ledelsen  Mobilpolitik: Skolen er udfordret i forhold til at finde 
en sikker løsning, hvor mobilerne skal opbevares. 
Skabene i klasserne kan for let brydes op. Der ar-
bejdes stadig på en holdbar løsning. 
Aula: Er startet op. Der har været ”Åbent hus” hvor 
der er tilbudt hjælp til forældre. Mange elever og 
forældre er kommet i gang. Vi har ikke mødt de sto-
re udfordringer. 
Ansættelser: Mille er startet med timer i 3. klasse 
m.m. Dorte starter på Holtbjerg 1. nov. og Mia er 
startet 
Samarbejdet med Musikskolen på Holtbjerg er net-
op evalueret. Der er foretaget enkelte justeringer i 
den forbindelse. 
Fin motionsdag blandt andet med god involvering 
af eleverne fra 5. og 9. årg.  
Musiklejr i Spjald med deltagelse af elever fra Ve-
stervang og Herningsholmskolen. Lejren sluttede 
med en god koncert. 
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 Elevrådet  Trivselsdag: Ønsker sig flere dage eller evt. nogle 
timer fremover. Der er planlagt en trivselsdag næ-
ste forår, hvor elevrådet kan involveres. Trafiksik-
kerheden er blevet drøftet. 
Har deltaget i fælles elevrådsmøde på Rådhuset 
blandt andet med deltagelse af Peter Villadsen 
Matilde er valgt som formand og Sabine som næst-
formand for det fælles elevråd  

4 Skolebyggeri  Der var været arbejdet med det pædagogiske 
grundlag for den nye skole. Udvalget er optaget af 
”efterskoletanken” og har et særligt ønske om at 
den nye skole skal kunne understøtte fællesskabs-
tanken. Drøftelse af, om vi skal have klasselokaler 
eller i højere grad fagkodede lokaler. Godkendt at 
der kan bygges en multisal f.eks. i tilknytning til hal-
len.  
FN´s verdensmål søges inddraget i processen 
Der er nedsat et udvalg til analyse af trafiksituatio-
nen. Mette Ingerslev indtræder i udvalget 

5 Kommunikationsstrategi 2 bilag Kommunikationsstrategien blev drøftet. LK og LN 
sørger for at indskrive handlingsplanen med tiltag i 
strategien. Strategien sendes ud pr. mail til endelig 
beslutning. 

6 "Det Gode forældresamarbej-
de" og "Antimobbestrategi" – 
hvordan og hvor ofte ønsker vi 
at revidere disse? 

2 bilag LK tilretter forældrefolderen. Den udleveres på 
kommende infomøde til nye forældre. Antimobbe-
strategien revideres fortsat hvert år 

7 "Hvad dagtilbuds- og skolebe-
styrelserne er optagede af i 
forhold til sundhed" – svar til 
Børne- og familieudvalget. Se 
bilag fra temaet "Sundhed" fra 
Samrådsmødet i august. 

1 bilag LK samskriver input af den fælles drøftelse og sen-
der ud pr. mail til endelig beslutning. 

8 Evt.  Fællesskabsstrategien sendes i høring pr. mail.  
Kommentarer hertil sendes til LK senest 15.11. 
Trivslen blandt personalet blev drøftet. Der er ikke 
problemer med arbejdsrelateret sygdom på skolen. 

 


