
 
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde  
 

Tilstede: Tina, Brian, Johnnie, Pernille, Ken, Sidsel, Jens, Kristina, Meline 

 

Afbud: Martin, Julie 
 

Emne Referat 
Arbejde videre med fo-
kusområder 

Fokusområder fra årshjulet - Er der noget vi skal have fokus på 
den kommende måned? 
 

Klasserådsmøde? Var planlagt til den 16.11. Men er ændret til et skriv eller julehil-
sen og der planlægges møde i marts måned, hvor der kan 
komme feedback fra samtalerne i januar. 
 

Politikker/Fokusområ-
der  

Vi arbejder videre 

(D) 

Politikkerne fra hjemmesiden er blevet gennemgået. 
Sidsel er i dialog med Bente omkring det der skal ændres på 
hjemmesiden.  

Vi mangler mobbepolitik, inklusion og forældresamarbejdet. 

December 

 Juleklippedag 
 Luciaoptog 

 Volleyballturnering 
 Juleafslutning 

 
(D) 

Pga. CORONA ser december anderledes ud. 

 
Juleklippedagen: Der kan desværre ikke være forældre 
med i år. Fordeling af pebernødder sker i plastickrus. 
Udgård er glade for at det bliver holdt i klasserne – det 

bliver mere hyggeligt og mindre kaotisk. 
Konkurrencer - Midgård: Pynte det flotteste juletræ. Ud-
gård: Den længste guirlande. 
Hver klasse får et juletræ, lyskæde og H. C. Andersen 

bog. 
 
Luciaoptog: Der bliver et optog, men desværre ikke som 
vi plejer, og forældre kan ikke deltage. Lige nu er ideen 
at det bliver i skolegården. Seancen bliver filmet og kom-

mer på Facebook. 
 
Volleyballturnering: Gennemføres, men med skærpelser 
omkring pladser og bespisning. Kampen mod lærerne bli-

ver streamet. 
 
Juleafslutning: I klasserne da vi ikke kan afvikle fælles, 
desværre. 

Skolebestyrelsen vil gerne give noget til afslutningen i 
klasserne – Ideen tages videre til lærerne. 
 

 

Info fra medarbejdere Lærerne er glade for traditionerne kan gennemføres 
selvom det bliver anderledes. 
 



 
Emne Referat 
Info fra elevråd Eleverne har lavet lister over ting de ønsker sig på sko-

len. Referatet er givet til Tina. 
 
Bænkene ved klatretårn og fodboldbaner er væk. De er 
taget ind for at skånes i vinteren. Vi ser på om de kan 
komme ud igen, så eleverne kan sidde ned i deres pau-

ser. 
 
Svævebanen virker lidt løs. Legepladsinspektion har fo-
kus på det. 

 
Toiletter 
Papiret i Udgård er for tyndt og for hårdt.  
Elever glemmer at trække ud – det skaber lugtgener. 

Der mangler tit papir til at tørre hænder. 
 
Grænser 
Midgård glemmer eller overser kegler. 
Middagspausen: Forvirring omkring områder. Vi laver op-

klaring på det. 
 
SKE 
Trivselstest blev diskuteret. Der var nyt fra skolerne. 

Info fra ledelse Tina gennemgik punkter fra elevrådet. 
Trivselsmåling ligger bedre end sidst. Eleverne kommer 

med ind over til at afhjælpe områder.  
 
Toiletterne er i nu gang med at blive renoveret og planen 
blev gennemgået. 

Der er bestilt en spritstander til Udgård. 
Naturfagslokalerne bliver sandsynligvis afleveret i uge 1, 
så vi kan flytte tilbage til lokalerne. 
 

9. klasse har foreløbigt omlagt fysik/kemi til matematik. 
Vi omlægger tilbage når lokalerne er klar. 
Vikarsituationen er et emne på næste MED møde. 
Der er rotter på Dalmose Skole, der har været rottefæn-
ger ude.  

 
Eggeslevmagle skole er lukket ned i den næste uge pga. 
CORONA. Tina skriver kort status for Dalmose Skole. 
 

Der kommer information og oplæg omkring nedlægning 
og omlægning af busruter. Det berører 13 af skolens ele-
ver. Lokalrådene er opmærksomme på det. 
 
APV er sat i gang blandt medarbejderne. Vi laver digital 

anonym, samt en dialogbaseret opfølgning.  



 
Emne Referat 

 
 

Gode historier/kommu-
nikation 

Plakat hentes i morgen.  

Næste plakat kommer slut januar: Lucia, juleafslutning 
mm 
 

Punkter til kommende 

møde: 
Punkter fra årshjulet 
Info fra forældrerepræsentanterne på dagsordenen 

Godkendelse af dagsor-

den 
Godkendt 

Evt. Der er kommet ny halinspektør.  
 
Der er pustet lidt liv i køkkenhaveprojektet på grunden 

mellem skolen og Atkærcentret 
 

 
 


