
 

 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 3. marts 2020, kl. 18.00 – 
21.00 
 
 
Afbud: Nikolaj, Irma, 

 

 

 Overskift 

 

Indhold/form 

1. Evaluering 

forsøgsordning 
med Kys og Kør 

 

Trafikgruppen af elever og Johan gennemgik den 

evaluering, der er foretaget blandt forældre og elever 
ved Ørstedvej. 

Konklusionen er bl.a. at mange (50%) af 
elever/forældre har ændret adfærd i forlængelse af 
elevernes kampagne. Flere elever cykler og går til skole, 

og flere forældre siger farvel til deres børn ved ”kys og 
kør” Gruppen kom desuden med deres anbefalinger til 

nye tiltag.  Skolebestyrelsen roste gruppens arbejde og 
drøftede anbefalingerne. 
 

2. Vision og 
værdier 

 

Skolens vision og værdier blev vedtaget af bestyrelsen. 
Kommunikationen af- og det fortsatte arbejde med 

værdierne på alle niveauer i organisationen drøftedes. 
 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Karin, 
Mia og Birgitte, der kommer med et oplæg til, hvad et 
kommende årsmøde skal indeholde. 

 

3. Metaprincip Det fremlagte forslag blev drøftet, justeret og 

efterfølgende vedtaget. 
 

4. Økonomi Den første budgetopfølgning præsenteredes af BC og 
blev drøftet af bestyrelsen.  

Et udvalg bestående af Martin, Trine, Lone og Karin 
påtog sig at skrive et brev til politikerne vedr. dækning 
af sammenligningsudgifter. 

Det foreløbige timebudget for lærergruppen blev 
præsenteret og drøftet. Herunder anvendelse af 

Folkeskolelovens §16d for 4.-9. klasse. 
 

5. Kontaktforældre 
Punktet 
udsættes 

Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe, der udarbejder 
information til nuværende og kommende 
kontaktforældre.  

 

6. Orientering fra 

 

Formanden 

Ledelsen 
Besøg af arbejdstilsynet, hvor der er givet glad smiley 

til afdeling Ørstedvej. 
Møde i legepladsudvalget har udmøntet sig i kreative 
forslag. Arbejdet tager afsæt i børnenes ideer. 

Information om ny lovgivning vedr. registrering af 
fravær. 



 
Personalet. Der er stadig langtidssygemeldinger – i 
tilbagevendingsplaner - på begge matrikler. 

Det mærkes hos personalet, at der er reduceret i 
ledelsestid.  

Øvrige medlemmer 
 

7.  Evt. 
 

På kommende bestyrelsesmøde ønskes en præsentation 
af den nuværende linjefagskompetencedækning. 
På kommende bestyrelsesmøde ønskes en drøftelse af 

skolens holdning til elevernes brug af stimulanser i 
skoletiden (energidrik, rygning, mv.) 

 

 

Bilag:  
Renskrevet vision og værdier 
Budgetopfølgning  
 

 

 


