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Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Torsdag den 21.11.2019   Kl. 19.00 – 22.00    

Sted: Mødelokale 1      

Afbud: Frank, Sara  

Dagsorden: Referat: 

1)Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

 

Godkendt. 

Derefter kort præsentationsrunde. 

2) Meddelelser (30 min.) 

a) Eleverne: 

•  

b) Formanden: 

•  

c) Undervisning og SFO: 

• Præsentation af Hanne 

• Undervisning generelt 

 

 

 

 

 

• Elevplaner i MOMO 

 

 

 

• SFO generelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er elevrådsmøde fredag, hvor Hanne 

 

Intet nyt. 

 

 

 

Orientering vedr handleplan for corona-virus. 

Regeringen har gjort det muligt at vælge de 

nationale test fra, da de ikke er valide. Vi 

gennemfører derfor ikke testene i år. 

Den national trivselsmåling gennemføres i uge 13. 

 

Der pågår et udvalgsarbejde i pædagogisk udvalg 

om beskrivelse og udvikling af elevplanen. Hvilken 

funktion skal elevplanen have? Arbejdet følges op 

af skolebestyrelsen. 

Der er lige nu indskrivning til kommende 

børnehaveklasse. Vi er en tilvalgsskole og 

skoleafdelingen har måttet afvise ca 10 elever, for 

at få klasse fordeligen i Ikast by til at gå opp. 

 

Der er etableret et læselyst-projekt ml SFO og Ikast 

bibliotek. 

 

Karnevalet er under planlægning, det er den 29. 

maj og ligger lidt senere på eftermiddagen. 

SFO’ens børneråd kommer med ideer til temaet. 

Pædagogsemiariet deltager også. 

 

Der bliver sået græs og plantet træer, der hvor 

pavillonen har stået. 
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• Mål og indholdsbeskrivelsen (SFO) 

 

Der laves mål- og indholdsbeskrivelse i samme år, 

som kvalitetsraporten. Det er særligt de sidste 

sider, der beskriver de konkrete hverdags mål for 

SFO’en. Mål- og indholdsbeskrivelsen spiller godt 

sammen den nye børne-ungepolitik. 

Mål- og indholdsbeskrivelsen blev godkendt. 

 

3) Særlige indsatser for bestyrelsen i kommende år: 

• SB valg – bod i temaugen 

 

Ved åbent hus i temaugen den 19. marts kl 14.30-

16 vil vi gøre opmærskom på valget. Steen Dahl, 

Jesper, Tim kommer. Helene laver ’valgplakater’. 

Gad vide om Frank og Sara, dukker op – ledelsen 

kan også dække området lidt. 

 

Orienterings/opstillingsmøde 26. marts.  

Ansv. Jesper/Finn – alle SB-forældre medlemmer 

deltager. Kl.18-19 

 

 

4) Årshjul/pkt. til beslutning (70 min.): 

• Timetalsplan 

•  

 

Timetalsplanen blev godkendt. 

Vi søger om forkortet skoledag til holddannelse for 

det kommende skoleår. 

5) Eventuelt: 

• Hvem kommer på lørdag? 

• Den 23. april er der dialogmøde med B&U 

•  

 

 

Lukket møde: 

 

 

 

Steen Dahl og Søren 

 

 

Kommende møder/arrangementer: 

7/3, kl. 9 – 16: Pæd.dag (på skolen) 

26/3, kl. 19 – 22: Møde 

27/4, kl. 19 -22: Møde 

26/5, kl. 19-22: Møde 

17/6, kl. 17 – 21: Møde og spisning 

24/6, kl. 17.30-19.00: Dimission 

 

Kommende punkter: 

På mødet den 26. marts: 

Budget 

Fagbudget – herunder lejrskole/skolerejse 

Tilmelding til dialogmøde 
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Godkendelse af referat: 

 

Frank Sjøgreen, forældrerepræsentant (formand) 

 

Steen Mikkelsen, forældrerepræsentant (næstformand) 

 

Steen Dahl Pedersen, forældrerepræsentant 

 

Jesper Roskilde, forældrerepræsentant 

 

Sara Kristensen, forældrerepræsentant 

 

Tim Sølyst, forældrerepræsentant 

 

Søren Madsen, forældrerepræsentant 

 

Anne-Birgit Thygesen Qvistgaard, personalerepræsentant 

 

Helene Thibert-Poulsen, personalerepræsentant 

 

Lone S. Boll Jørgensen, ledelsesrepræsentant 

 

Finn Hansen, ledelsesrepræsentant 

 

Palle Aagaard Jespersen, ledelsesrepræsentant 

 

_______________________________________________________ 

   Hanne Høj. ledelsesrepræsentant 
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