
 
Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag d. 6. november 2019 kl. 18.30 – 20.30 
 
Til stede: Pernille, Ken, Jens, Johnnie, Bent, Tina, Brian 

Afbud: Sidsel, Heidi, Benjamin 
 

Emne Formål Referat 
Godkendelse af re-

ferat 
  Godkendt 

Aula (E) Evaluering, hvordan 

gik workshops, er der 

brug for yderligere? 

Forældrene spurgte om daginstitution kom-

mer på Aula?  

Der var ønske til en mere tydelig kalender 

fx ferievisningen 

Forældre melder at lektiebog i MeeBook har 

den bedste visning af de samlede lektier – 

ellers skal man ind på de enkelte fag. 

Ønske om at kommunikation på Aula kun 

omhandler skolen og eleverne. 

 

Man skal være opmærksom på at ’opslag’ 

skal slettes af den der laver opslaget. 

 

Det virker ikke som om der er behov for 

flere workshops.  

 

NemID – stadig problematisk for medarbej-

derne. De ’følsomme’ beskeder begrænses 

så vidt muligt. IT-afdelingen arbejder på 

medarbejderløsning. 

 

Inklusionspolitik (D) Oplæg fra forældrere-

præsentanterne?  

 

Budgetopfølgning 

(I) 
Tina orienterer Regner med overskud på ca.  70.000.  

 

Vi er nede på IPads, så der skal udskiftes 

inden længe. 

 

December (D) Forberede december 

arrangementer 

Juleklip d. 29.11 

 

Lucia d. 13.12 

 

Juleafslutning, hvor alle elever er i kirke 

sammen, volleyturnering, risengrødsspis-

ning. 

 

Info fra elevråd  Der har være udskolingselevrådsmøde 

 

Mobilfri skole – det har vi ikke reelt. Det 

skal genforklares og oplyses i klasserne. 

 

- Fælles information med oplægshol-

der 
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- Indkøb af spil til alternativ under-

holdning 

 

Gode histo-

rier/kommunika-

tion (D) 

Fast punkt  

Gode historier til pla-

katen. 

Der er fundet billeder til plakaten 

 

Januarplakat: 

Koncert 

Volleyturnering 

Valgfag i udskolingen 

Morgensamling 

 

Redegørelse vedr. 

aktuel sag om 

bortvisning af elev 

- Lukket punkt 

Dels at vi får et billede 

af den fulde sammen-

hæng i sagen, dels at 

vi kan drøfte om/hvad 

vi som både skole og 

bestyrelse kan gøre i 

sådanne situationer. 

Tina fremlægger. 

 

"Fremtidens Dal-

mose Skole” 

Drøftelse af tids- og 

procesplan vedr. 

”Fremtidens Skole” Bi-

lag 

Johnnie præsenterede skolebestyrelsens 

procesidé omkring fremtidens Dalmose 

Skole 

 

30 min. Tirsdag Uge 8 og 3 timer torsdag 

uge 9. 

 

Info fra ledelse  Aula og medieskriverier har fyldt mest efter 

ferien 

 

Medarbejder er gået tidligere end ventet på 

barsel, så der har været lidt omrokeringer i 

et par skemaer. 

 

 

 

Info fra medarbej-

dere 

 Der er godt gang i læringssamtalerne rundt 

omkring. 

 

Den kommunale trivselsmåling er i gang. 

 

Der arbejdes med Aula og MeeBook 

 

Punkter til kom-

mende møde: 

Badning – forhæng?  

Princip for forældre-

samarbejde 

Evaluering af faglige 

tiltag 

Økonomiopfølgning 

Forberedelse af 

skole/hjem samtaler 

Gode historier til pla-

katen 

Opfølgning på mobilfri skole i udskolingen 
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Halvårsberetning (for-

ældreengagement) 

 

Evt.  Førskolemøde er afholdt: Vi regner med 16-

17 elever i kommende 0. 
 

I = Information E = evaluering D = Drøftelse  B = Beslutning 


