
 
Mødet afholdes på Kirkevej 8. mandag den 2. 
marts kl. 17.00-19.00 i personalerummet 
 
Mødedeltagere: 
Forældrerepræsentanter: 
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi 
Hechmann, René Bomholt, Charlotte Tranberg, 
Charlotte Saabye  og Camilla Mikkelsen Suhr 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Jette Johnsen og Henriette Thorius 
 
Elevrepræsentanter: 
Clara Wenzel 9.b og Laura Ruhe Bloch 8.C 
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier, Steen Nielsen 
 
Dagsorden: 

 
 
 
 
Afbud fra: Camilla Mikkelsen Suhr, Charlotte 
Tranberg, Felicia Ochi-Albi Hechmann, Clara 
Wenzel og Laura Ruhe Bloch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Godkendt 
Rene styrer ordet. 

2. Meddelelser fra 
 

  

 Formanden 
 

Ingen 

 Skolen og SFO 
 

Der er valgt nye medarbejderrepræsentanter til 
næste skoleår: Henriette og Kezia. 
Der er vandskade i 2.b, som derfor er i 0.b 
midlertidigt, mens 0.b er i SFO. Der måles på 
skimmelsvampesporer i lokalet inden 
genindflytning.  
Der var i øvrigt et konstruktivt forældremøde i 2.b 
i tirsdags. 
Fastelavnsrytterne var forbi til te i mandags, og 
der er Forældreforeningens skolefest onsdag og 
torsdag.  
Billedkunstens dag den 11. og 12. marts. 
I weekenden var der hærværk og indbrud i 
gymnastiksalen efter et sæt nøgler er forsvundet, 
så skolens låse er omkodet. Hændelsen har affødt 
en besked til udskolingsforældre med opfordring 
til dialog. 
Sundhedsstyrelsens retningslinier ang. 
coronavirus udsendes. 



Kommunens dårlige økonomi præger stemningen 
i øjeblikket. 
PLC og skoleleder på læringsfestival på onsdag. 
 

 Lærerne 
 

Der var besøg af et par maskerede “gutter” i 
fredags, der smed en stinkbombe. De kom 
tilsyneladende fra en skole i nabokommunen, og 
skolen kontaktes. 
Skolen afholder skakturnering med 250 deltagere, 
der er håndbold for 4. klasserne og introdage for 
8. klasserne lige om hjørnet. 
Elever fra skolen har medvirket i et 
oplysningsprogram om coronavirus på Ultra. Vi 
linker på hjemmesiden til programmet. 
 

 Eleverne 
 

- 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 
 
 
 
    - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Jens har skrevet til forvaltningen uden resultat. Så 
SB vil skrive direkte til politikerne. God ide, at 
der på busholdepladsen er både standsning og 
parkeringsforbud. Rene sender udkast rundt til 
SB. 
 
Et opfølgende møde aftalt - der stiles efter et 
møde efter påske. 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Der er kommet tillægsdagsorden til kommende 
skoleudvalgsmøde, hvor der skal tages stilling til 
afskaffelse af Nationale Tests. 
Kvalitetsrapporterne står foran godkendelse. 
Driftsoverførsler på  + og - 2% godkendes. 
Skolen vil gerne forbedre det fysiske arbejdsmiljø 
som støjdæmpning på personalerummet og 
forbedring af madkundskabslokalet.  
Det drøftes, om hele skoleudvalget fremover 
deltager på rådgivende skoleudvalgsmøder? 
Skoledistrikterne er faldet på plads.  
 

3. Høring om nyt budget for 2020 
 

De to andre skolebestyrelser vil gerne være med 
til et fælles høringssvar. 
SB drøftede de forskellige spareforslag med 
udgangspunkt i Renes skrivelse fra i fredags, som 
tages med i mødet med de to andre 
skolebestyrelser. Rene rundsender høringssvar til 
SB med henblik på kommentarer. 
 

4. Afrapportering af princip 8 - 
Trivselspolitik 
 

Udsat til næste gang 



5. Afrapportering af princip 13 - 
Opfyldelse af undervisningspligten ved 
deltagelse i eliteidræt eller ved 
Musikskolen. 
 

Udsat til næste gang 

6. Valg af repræsentant til 
Ungdomsskolens bestyrelse 
 

Ungdomsskolens bestyrelse mangler et medlem. 
Medlemmet skal være en forældrerepræsentant fra 
en af folkeskolernes skolebestyrelser. 
Medlemmet vælges for en periode på 4 år. 
Valgperioden følger samme valgperiode som 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Udsat til næste gang. 
 

7. Nationale test 
 

Her tager Skoleudvalget stilling til praksis 
fremover. Såfremt Skoleudvalget godkender ikke 
at tage de nationale test, vil denne beslutning 
blive meddelt lærerne på skolen fredag. 
 

8. Eventuelt 
 

Der tages i morgen stilling til privatskolens 
fremtid BEPU. 
En kollega er undervejs med skrivelse til SB om 
mobilpolitik 
 

9. Godkendelse af referatet 
 

Godkendt 

 


