
Dagsorden og referat 
Dato: 31.10.2018 Tid: 17.00-19.00 Sted: Mødelokalet 

 
Mødedeltagere:  
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Karina Møller Sommer 
Peter Bogh Lindgaard 
Lise Bach-Sørensen 
Marie Louise Frost Frederiksen 
Claus Bisgaard 

Eskild Josua Aae Jepsen 
Susie Søndergaard 

Kåre Printz Ringbæk 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  
 

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Claus Bisgaard 
Marie Louise Frost Frederiksen 
 
Fraværende: 

 

Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 
 

Orientering Skoleråd: Skolerådet består af repræsentanter fra alle 
skolebestyrelser, mødtes første gang i går. Der vil være fire møder 
om året. Rådet er ikke et besluttende råd, men kan indstille 
holdninger/meninger til udvalget. Dagsordner og referater 
kommer til at ligge på kommunens hjemmeside. 
Tagrenovering: Der var i uge 39 en mindre brand, der har gjort, at 
en klasse ikke har kunnet være i deres lokale. Klassen er i går 
flyttet tilbage i lokalet. Vi håber renoveringen er afsluttet til jul. 
Emneuge: En rigtig god oplevelse. Mange elever var glade for, at 
de havde indflydelse på, hvilket hold de kom på. Næste års fælles 
emneuge får også overskriften ”Minisamfund”. 
Eftermiddagshold: Nyt tiltag. 
GDPR: Vi er fra gang til gang nødt til at spørge jer om tilladelse til 
foto osv. Vi skal ifølge loven have jeres tilsagn hver gang. 
Lærerstuderende: Vi har pt tre lærerstuderende. De er i gang med 
deres sidste praktik. Efterfølgende kommer der 1. årsstuderende 
og dernæst 2. årsstuderende. 
Antimobbestrategi: Vi arbejder med ”Holdning og Handling”. 



8. årgang: Årgangen er med i projektet Fremtidens skole, hvor 
elever og fire lærere skal arbejde sammen med Limo Labels. 
Juleklippedag d. 30/11. 
Uglerne: 18 pensionister mødtes på skolen onsdag i uge 43 
Vi slår en lærerstilling op. 
Elevråd: elevrådet er dannet og er startet op på arbejdet 

Ny indretning i 0. klasserne 
 

Besøg i 0. klassernes lokaler  

Principper 
I Hæfte 4 om principper til styring af 
skolen, kan I med fordele orientere jer 
inden mødet. 
Hvilke har vi? hvilke mangler vi? 
Se bilag 1 for principper, der er vedtaget 
på skolen. 
 

Drøftelse og prioritering Birgitte har samlet de principper, vi pt har. Nogle er nye - andre 
ældre. 
Første princip skolebestyrelsen vil arbejde med er om 
undervisningens organisering, 

Evt.   

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 


