
Skolebestyrelsesmøde d. 15.august 2019 kl.19.00-21.00 

 
REFERAT 

 
MØDEDELTAGERE: 
Forældrerepr.:   Medarbejderrepr.: 
Benna B. Andersen   Anja Møller 
Daniel Kofoed   Margit Skøtt 
René Petersen   Elevrepr.: 
Janne Rieken    
Per Rasmussen    
Dorthe Greve    Mødeleder: Janne 

Heidi Aabrandt 
    Referent: Vibeke 
Skoleleder: 
Vibeke K. T. Munck   Praktisk: Benna  
SFO-leder: 
Charlotte B. Frank   Afbud: René 
 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden                                              (1 min.) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kan dagsordenen godkendes, eller er der tilføjelser? 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Vi tager høring af styrelsesvedtægter (dagtilbud og skole) og ny 

tildelingsmodel op under punkt 6. 
  

Punkt 2 Godkendelse af referat                                                          (1) 

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Kan referatet fra sidste møde godkendes? 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Godkendt.  
 

Punkt 3 Orientering fra elevrådet                                                      (10) 

Ansvarlig: Elevrådsrepræsentanterne 

Sagsfremstilling: Elevrådet har endnu ikke valgt formand og næstformand, derfor udgår 

dette punkt. 

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Punktet udgået.  
 

Punkt 4  Orientering og drøftelse: Hvor langt er PR-udvalget kommet?(10)                                                                                                                                                                                                                             

Ansvarlig: Benna, Charlotte, Daniel 

Sagsfremstilling:   Opfølgning fra sidste møde.  

Susanne Hedeager vil gerne sidde med i PR-udvalget som repræsentant 

for personalet.  

Bemærkninger:  

Beslutning: Udvalget har holdt sommerferie.  
 

Punkt 5   Drøftelse og beslutning: Arbejdsdag kommende skoleår?      (10)                                                                                        

Ansvarlig: Alle  

Sagsfremstilling: På sidste møde blev det besluttet at lave arbejdsdag fredag d. 

20.september fra klokken 14.30. 

René kan godt bestille maskiner og materialer, med mindre der er andre, 

der kan tage over.  



Hvem står for uddelegering af opgaver på selve dagen? 

På et tidspunkt var der nogle der foreslog, at vi skal lave ”Åbent Hus” 

samme dag som arbejdsdagen, skal vi arbejde videre i dette? 

Bemærkninger: HUSK pensler. Kan vi få lavet så jordhøjen i børnehaven ikke skrider ud? 

Charlotte og Vibeke prioriterer/laver en rækkefølge over opgaver, der 

skal laves.  

Tavle i skolegården med, hvad der skal gøres.  

Vi får pedel René til at tjekke op på, hvad vi har af maling og pensler.  

Kom på et uforpligtende besøg og se vores børnehave og skole.  

Tilmelding til spisning.  

Beslutning: Janne, Dorthe, Heidi, Benna, Daniel og evt. Per deltager.  
 

Punkt 6  Drøftelse og beslutning: Budget 2020                                     (30)                                                                                                                                      

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Se budgetmaterialet via dette link https://www.fmk.dk/om-

kommunen/tal-og-oekonomi/budget/budget-2020/ samt vedhæftede 

bilag. 

Vi skal have udarbejdet et høringssvar til budgettet.  

Bemærkninger:  

Beslutning: Benna, Dorthe, Daniel, Anja og Vibeke laver udkast til 

høringssvar, som bliver sendt rundt til bestyrelsen for 

kommentarer, tilføjelser m.m. 

Vigtigt at få gjort politikerne opmærksomme på, de store 

konsekvenser besparelserne vil få.  
 

Punkt 7  Orientering: Fotografering i skoleåret 2019/20                       (5)                                                                                                                                                

Ansvarlig: VM 

Sagsfremstilling: På sidste møde blev det besluttet, at vi i dette skoleår skal afprøve Dansk 

Skolefoto.  

VM har bestilt fotografen til 30.september og 1.oktober samt 

personalefotografering d. 17.september.  

Bemærkninger:  

Beslutning: Vibeke orienterede.  
 

Punkt 8 Drøftelse og beslutning: Revidering af årshjulet  (bilag)      (10)                                                                                                                                                            

Ansvarlig: Alle  

Sagsfremstilling:    Udkast til årshjul for 2019/2020 vedhæftet.  

Ændringer, tilføjelser eller andet?  

Bemærkninger:  

Beslutning: Vi skriver årsfest på i marts og april.  
 

Punkt 9 Orientering: Implementering af den ny dagtilbudslov             (10)                               

Ansvarlig: Margit/Charlotte/Vibeke 

Sagsfremstilling: Status – orientering. Mini-projekter. Læringsdage.  

Bemærkninger: 
 

Beslutning: Skriftlig læreplaner skal være klar i foråret 2020. 

Læringsblomsten ligger nu klar på fmk.dk 

Literacy, leg og læring i børnehave og indskoling.  
 
 

 

https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/budget-2020/
https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/budget-2020/


Punkt 10 Drøftelse og beslutning: Mødeplan for kommende skoleår       (5)                            

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling: Bilag vedhæftet. Mødeledere og praktisk til møderne. 

Bemærkninger:  

Beslutning: Vi holder fast i mødeplanen.  
 

Punkt 11 Drøftelse og beslutning: Deltagelse i diverse arrangementer  (10)                                                                                                                                                                             

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:    Hvem deltager i hvad og hvornår? 

F.eks. skolefester, ansættelsesudvalg, Skolernes Motionsdag, Årsfest, 

skriver Nyhedsbrev fra SKB m.m. 

Bemærkninger:  

Beslutning: Indskolingsfest 7.nov.: Heidi, Janne, Benna, Daniel   

Mellemtrinsfest 6.feb.: Per, Benna, Dorthe, René 

Ansættelsesudvalg: Dorthe (+ andre hvis vi skal ansætte) 

Nyhedsbrev fra SKB: her i eftersommeren (Daniel) 

Januar/februar ?? 

Fordeling af klasser:  

Børnehaven: Dorthe 

0.a Daniel, 1.a Heidi, 2.a Dorthe, 3.a Benna og Janne, 4.a Dorthe, 

4.b Heidi, 5.a og 5.b Dorthe og Per. 

(Idéer til emner på forældremøder, hvad der arbejdes med i 

bestyrelsen). 
 

Punkt 12 Drøftelse og beslutning: Voksenpatrulje                                  (5)                                                                                                                                                                             

Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:    Skal vi arbejde videre i at forsøge at samle en voksenpatrulje til 

kommende vinterhalvår?  

Bemærkninger:  

Beslutning: Tages op på forældremøderne, om der er et behov, og hvem der 

evt. kan være behjælpelige.  
 

Punkt 13 Orientering fra:                                                                    (15) 

Ansvarlig: Formanden: Vi har været til teknisk gennemgang af budget 2020. 

Formændene mødes snarest og taler budget 2020. 

SFO/Børnehaven: Der arbejdes med mål og indhold i SFO’en. Der er lavet 

en café-ordning omkring eftermiddagsmad i børnehaven.  

Pædagogmedhjælper vender snart tilbage fra barselsorlov.  

Øvelsespraktikanter i børnehave og SFO.  

Skolen Vibeke: Kortere skoledag i indskolingen, kun 1 elev ved tilsyn 

indtil videre.  

Medarbejderne Anja/Margit: Læsemakkere startes op mellem 3.klasse og 

de store børnehavebørn. 4.klasse starter med at læse for 0.klasse i 

næste uge.  

Sommerferiepasningen er gået ok i år.  

Andre: Nej.  

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: 
 

Beslutning:  
 

Punkt 14     Evt.                                                                                        (5) 



Ansvarlig: Alle 

Sagsfremstilling:  

Bemærkninger: Er der interesse for skolehaver? ”Haver til maver”. 

Karens køkken starter op igen på mandag, og nu leveres der mad om 

mandagen også.  

Beslutning:  
 
Punkter til næste møde: Evt. søgning af fondsmidler, 6.klasses sidste skoledag – hvem gør hvad? 
 
For dagsordenen: Dorthe Greve og Vibeke K. T. Munck 


