
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Alice 

 

Fraværende: Morten, Jesper og Jesper 

 

REFERAT: Forventet tid 

647. Godkendelse af referat – godkendt og underskrevet.  5 min. 

648. 

Elevråd 

Orientering fra elevrådet  

Sigrid 6 klasse og Rose 8 klasse orienterer om hvad elevrådet arbejder 

med.  

- Eleverne savner flere skraldespande på vores udearealer og Peter 

arbejder med at fremskaffe flere af disse.  

- Flere elever har klaget til elevrådet, da disse elever savner 

muligheden for indkøb hos Jan i frikvartererne. Dette er ikke en 

mulighed på nuværende tidspunkt pga. Corona restriktioner.  

- Elevråd på mellemtrin og i udskolingen har drøftet muligheden 

for at eleverne også kan være inde i nogle frikvarterer, så de ikke 

altid skal være ude. Det drøftes på lærernes afdelingsmøde inden 

efterårsferien.  

- Elevrådet vil gerne drøfte Coronaperioden sammen med ledelsen, 

og herefter formulere/udsende et spørgeskema til skolens elever. 

Denne undersøgelse vil eleverne bruge til en fremtidig drøftelse 

af skolens form og længde.      

10 min. 

649. 

Skolebestyrelsessuppleringsvalg 

Orientering og godkendelse. Se bilag. 

Præsentation og godkendelse af tidsplan  

Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af Morten, Peter og Bjarke.  

Der udarbejdes et lille skriv om skolebestyrelsens arbejde – Line skriver 

dette.   

20 min. 

650. 

Madordningen fra BRIX  

Information og opsamling 

- Madordningen har haft lidt opstartsvanskeligheder m. bla. Labels 

på maden. Skolen har haft en god dialog med Brix catering 

omkring dette. De forsøger at rette op på dette. Det er en 

elevopgave at dele maden ud på skolen, og opgaven må ikke være 

for stor.  

- Der er flere ideer til at promovere maden på skolen, så flere 

benytter sig af tilbuddet.  

- Vi evaluerer på tilbuddet i december måned i skolebestyrelsen.   

10 min. 

 Pause 15 min. 

651. 
Orientering om midlerne til fysisk undervisningsmiljø 

Rundvisning på skolen hvor vi bl.a har set madkundskab, nye gulve i 

gymnastiksalen, festsalen og lokaler på indskolingsgangen.   

 20 min. 
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Orientering om anvendelse af midlerne omkring puljen til 

undervisningsmiljøet, hvor indkøbene primært bliver brugt til 

udemiljøuv.  

652. 
Nyt kommissorium for det fælles kommunale skoleråd 

Udarbejdelse af udtalelse. Se bilag. Dette er taget til efterretning. Der 

sendes ikke en udtalelse.  

20 min. 

653. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

- Covid19 opdatering  

Vi arbejder lokalt for at mindske smitten og følger alle anbefalinger fra 

sundhedsstyrelsen   

- Parkeringsplads – møde 7/10 omkring økonomien til udarbejdelse 

af ny parkeringsplads.   

- Besøg af skolechefen som fremviste ”tandlægelokaler” til DCUM 

– dansk center for undervisningsmidler.  

- Lærernes dag mandag d 5 oktober. Skolebestyrelsen foreslår at 

der købes noget godt, men der vil ikke være fysisk fremmøde 

grundet Coronasituationen.  

- Til næste SB møde drøftes støtteforeningen og fremtid for toget.  

- Keld orienterer om tildelingsmodel – denne behandles og 

forventes at blive vedtaget i byrådet.  

10 min. 

654. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne  

- Der er afholdt Temauge på skolen – skolens fødselsdag. Vi havde 

på skolen en rigtig god uge med et spændende og varieret 

indhold.  

- Personalet planlægger skolernes motionsløb, hvor der tænkes i 

andre baner, så vi overholder afstandskrav, men samtidig får en 

dag fyldt med motion  

 

5 min. 

655. 

Meddelelser fra formand og medlemmer  

 

Formanden videregiver en forældrekommentar fra 4 årgang, hvor der 

kommenteres på længden af spisepausen. Dette er noteret ved skolens 

ledelse.  

 

5 min. 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 


