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Skolebestyrelsen - dagsorden 

Mødeleder: Nikolaj 

Referent: Ann 

Dato: 29.10.2018 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende: Nikolaj, Betina, Ann, Stine, Stine 
(elev), Steen, Thomas, Lars, Gitte, Poul 
 
Afbud: Claus, Mette, Peter 
Fraværende: Tanja Mikkelsen 
 
 

 
Deltagere: Nikolaj Ruwald, Claus Würtzen, Steen Larsen, Ann Reitan Frost, Betina Steinmeier, Peter Raagaard, Thomas Jensen, Mette Nielsen, Tanja 
Mikkelsen, Stine Schultz, Sussi Christensen, Lars H. Johansen, Poul Kjær Sørensen, Gitte Kjærsgaard        
 

Punkt: Bemærkninger til punktet: Konklusion/ referat: Deadline: 

1. Godkendelse af 
dagsorden/ referat 

 Godkendt  

2. Badning efter idræt 
 

Informationsskriv til forældre om 
baderegler(bilag) 

GiPo har udarbejdet nye retningslinjer for badning 
efter idrætsundervisning. 

- Ingen indvindinger. 
- Pkt. godkendt.  
- GiPo sender det ud til forældre. 

 

2b. Den låste dør i A-
afdelingen 

Døren til A-afdelingen låses under 
morgensang. Betina: 2 Forældre har 
bemærket det og undrer sig. Den ene 
føler sig meget ked af en enkelt episode 
m uheldig morgen, der blev værre af at 
være lukket ude. 

Drypvise ankomster forstyrrer meget under 
morgensamlingen. Og vi vil gerne forhindre 
”sledrian”.  
Stine: Som udgangspunkt er det ikke en staf – men 
drysseri virker meget forstyrrende. Samme voksen, 
der står i døren, så det er genkendeligt. 
Nikolaj: Bakker op om den lukkede dør, da det 
giver ro. 
Gitte: Sat på A-mødet. Tilbagemelding til næste 
møde. Derudover en ny oplysning på intra. 
Poul: Og måske en jævnlig snak med eleverne om 
hvorfor. Og det ligger fint i tråd med indsatsen 
omkring fravær. 

Tilbage-
melding 
på næste 
møde 

3. Boden Status Gitte:  
Majbrit står i boden og sørger for at åbne og lukke, 
samt styrer udvalget - og køen! 
Stine: Hører fra de andre elever, at det er godt. 
Gitte: Spurgt Bjarne Servicemand, om han vil høre 
plejecentret, om de evt. kan levere fx sandwich. 
Automaten fungerer og der følges løbende op. 
Elevrådet tager emnet op og giver 
tilbagemeldinger. 
 

 

4. Økonomi 
 

Budget 2019 Poul: Pt. er der nogenlunde balance, men der er 
stadig et par jokere, der kan forskyde tallene, bl.a. 
vikarprocenten, og en mulig UVM-præmie. 
Samlet set er budgettet præget af, at de 
manglende inklusionsmidler har betydet, at der er 
skåret ned på den inklusionsindsats, der leveres i 
klasserne. Opgaverne skal derfor løses af især 
klasselærerne uden at der er midler eller timer til 
det. Det vil formodentlig betyde, at 
inklusionsopgaverne løses mindre optimalt 
fremadrettet. 

 

5. Busgrunden Status Gitte: Der er fremsendt en ”sag” til byrådet om at 
lave en multibane på området.  Vi afventer. 

 

6. Orientering/ 
ledelsen 

Snak om indskrivning til 
børnehaveklasse, august 19 – og 
eventuelle særlige tiltag? 

1) Intra´s afløser Aula er på vej. Forventes i 
drift 1/8/19. 

2) Robuste enheder er vågnet lidt op igen, 
men der er ikke rigtig nogen klare 
tilbagemeldinger på, hvad der skal ske.  

3) Årets 0.klasse er på 13 og det er ikke ret 
meget. Det er dyrt med så små klasser.  
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Lars: Der er ca. 30 nye i skolens distrikt til næste år. 
Der er gjort en stor indsats for at reklamere for det 
kommende info-møde. 
Hvad ville vi som forældre ønske, der blev fortalt til 
et sådant info-møde? 
Betina: Den nye formand i Eggeslevmagle har 
kontaktet Betina og spurgt til en fælles kampagne 
om folkeskolen vs. Private skoler. 
Thomas: Kampagner for den enkelte skole er ikke 
populært i forvaltningen. Bedre med en kampagne 
for folkeskolen. 
Nikolaj: Har det lidt problematisk med kampagner 
for om imod. Men vigtigt spørgsmål, som Lars 
stiller. 
Betina: Enig i at det er uklogt at nedgøre andre i en 
kampagne. Bedre med en god historie. I forhold til 
forældrenes ønsker til et infomøde. Mangler 
omkring aktiv deltagelse i at lave legegrupper, og 
skabe fællesskaber. 
Ann: Vigtigt at være tydelig på vores grundværdier. 
Og så måske noget helt lavpraktisk, ex. Hvor er 
garderoben, osv. 
Stine S: Eksempler på det vi i forhold til 
fællesskaber, fx peereducatorer, venskabsklasser, 
fælleslæsning, osv.  
Sussi: fx tage en peereducator med til intromøde. 

7. Røgfri skole Der gennemføres en for-høring i forhold 
til røgfri skole- og arbejdsdag. (Bilag) 

Gitte: Det udleverede materiale er en for-høring.  
Med-udvalget er positive overfor røgfri skoledag. 
Lidt skeptiske overfor røgfri arbejdsdag. 
Susi: Eleverne er skeptiske overfor, om de så ikke 
må gå ud.  
Ann: Lad os droppe det rygning.  
Betina: Stærk signalværdi i at vi siger stop til 
rygning i skoletiden. 
Steen: Hvor mange ryger? Bliver det ikke for stort 
et arbejde at håndhæve det?  
Lars: Signalværdien er rigtig stor. Har en effekt på 
sigt. Signalværdi i at kunne se en lærer ryge. 
Gitte: Enig i røgfri skole og røgfri arbejdstid. Der vil 
altid være en hård kerne, hvor sanktioner ikke har 
den store effekt. 
Stine: Det har en dårlig effekt, at se, lærer ryge, 
hvis de lige har stået og sagt, at man ikke skal ryge. 
Susi: Kan elevrådet lave en kampagne om at det er 
ulækkert at ryge? 
Stine: Fokus i år på vikarer og sprog.  
Susi: Vi er her for at undervise. Man bliver ”træt 
af” at bruge tid på at håndhæve alverdens ting, 
som i princippet er opgaver, der bør løses i 
hjemmet. 
Betina: Sanktioner har ofte effekt på de 
omkringværende børn – også selvom de 
sanktionerede er lige glade. 
Nikolaj: Røgfri skole er ok. Men hvordan med 
opfølgningen? Hvordan skal den være? Og skal vi 
rent principielt bestemme, hvad folk må og ikke 
må. 
Thomas: Vi skal lave sanktioner i samarbejde med 
forældrene, 
Stine S: Lærerne er voksne mennesker og har i 
mange år fået flere og flere opgaver. Hvor meget 
skal man diktere, hvad lærer må og ikke må. 
 Gitte: Konklusionen er, at røgfri skole er godt og 
det skal vi gå videre med. Røgfri arbejdstid skal vi 
lige tænke lidt mere over. 
Vi vælger metode 1. 
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8. Lukket punkt 
 

Kort orientering   

9. Evt. 
 

Parkeringspladsen Opfordring til at der parkeres mere 
hensigtsmæssigt. Parkering vs. afsætning. 

 

Kommende punkter: 
 

Hvad blev der af forældrefolderen? 
A afdelingens lukkede dør 

Næste møde 26.11.  

 


