
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Peter 

 

Fraværende: Anne Julie 

 

REFERAT: Forventet tid 

789 

Elevrådet 
9. klasserne har haft de sidste eksamener i dag. 

Har gennemført elevernes dag. Det blev en super fed dag, og man fik god 

feedback. 

Har i går holdt det afsluttende elevrådsmøde og ser frem mod arbejdet i 

kommende skoleår. 

5 min. 

790 Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet. 

5 min. 

791 

Fortsættelse af indsats omkring undervisningsmiljø 
Præsentation af arbejdet frem til skolestart. 

I uge 31 kommer der oplæg til personalet der taler ind i en styrkelse af 

elevernes pædagogiske undervisningsmiljø. Oplæg med både Rasmus 

Alenkær og Josefine Jack Eiby nede i Cephues Park. 

Renoveringen af lokalerne på B-gangen er i fuld gang samtidigt med 

flytningen af klasserne mellem B- og F-gangen.  

Gennemgangen af de fysiske forbedringer af undervisningsmiljøet i SFO, 

Satellitten og skolen 

15 min. 

792 

Fastsættelse af skolebestyrelsens mødetidspunkter 
næste skoleår 
Præsentation af forslag for møder 

Mødedatoerne er vedhæftet referatet. Mødetidspunkt er normalt kl. 17-

19. Lørdag i tidsrummet kl. 9-14. 

  

10 min. 

793 

Tilpasning af timefordelingsplanen 
Præsentation af justeret plan. 

Den er godkendt i den tilrettede udgave, hvor 7. årgang har både 

madkundskab og HDS som en del af de obligatoriske lektioner. 

10 min. 

Skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag den 16. juni 2022 

Kl. : 17.00- 19.00 
 

Sted: Personalerummet 
 



794 
Præsentation af rammen omkring skema 
Dagsrytmen for SFO, Satellitten og skolen i kommende skoleår er 

præsenteret. 

5 min  

795. 

Meddelelser fra skoleledelsen 
Sommerferiebreve er sendt ud fra skolen og kommer fra Satellitten og 

SFO inden ferien. 

Klassedannelse på kommende 0. og. 7. årgang er meldt ud. 

Opdatering omkring Ukrainske elever – de er flyttet til et andet 

skoledistrikt. 

SFO-lejr i uge 26, onsdag til fredag, i Dokkedal. 

1. til 5. årgang deltager i Oust Mølle rock-dagen som der er åbnet op for 

igen. 

Onsdag den 22.6. holdes dimission for 9. klasses eleverne. 

10 min. 

796 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Er godt i gang med afslutningen af skoleåret sammen med eleverne. 

Det har været en god proces omkring skemalægning. 

Har taget hul på årsplanlægningen af kommende skoleår. 

På fredag den 24.6. er der idrætsdag og sidste skoledag for eleverne. 

 

5 min. 

797 

Meddelelser fra formand og medlemmer 
Har modtaget en henvendelse fra et forældrepar, og sagen er vendt på 

mødet. Ledelsen følger op på sagen og har desuden orienteret om, at det 

er en personalesag. 

Tak for godt samarbejde i denne skolebestyrelse. Dagens møde er det 

sidste i denne skolebestyrelsesperiode. 

5 min. 

Efter mødet er der sommerfrokost 

 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 23.08.2022 kl. 17.00-19.00 


