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Referat  

Den 4. november 2013 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, John Hahn Pedersen, Finn Hviid, Dorthe Borgkvist, Ole 

Bo Sørensen, Britta Tønning, Kenneth Egholm, Nils Hagelskjær, Lars Overballe, Jacob 

Lilliendahl Nielsen 7b, Luca lele Rasmussen 6a, Lars Mølgaard, Dorthe Svenningsen og 

Merete Milvertz 

Afbud: Jacqueline Elise Katrine Rasmussen 6c 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

Ad 287 Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

Dagsorden godkendt, ref. augustmødet underskrevet, ref. oktobermødet underskrives 

på næste møde. 

 

Ad 288 Orientering fra elevrådet. (10 min)  

Elevrådet ønsker at lejrture genindføres på skolen. Det gode ved en lejrtur har været 

drøftet i elevrådet. Det vil styrke fællesskabet, faglige forløb og nye fælles oplevelser   

Kantinen har også været debatteret med følgende forslag: sæt prisen ned, månedskort 

(hævekort) som kan bruges i kantinen, fast pris på en skiftende ”dagensret” og 

eleverne oplever det er dyrt at spise sig mæt. 

Pauser. Ude områder – ønske om at måtte bruge udeområderne ved klubben. 

Benyttelse af hal og gymnastiksal. Elevrådet opfordres til at lave en model til, hvordan 

en brug af lokalerne kan styres organisatorisk og tilsynsmæssigt. Ønsket vil være i god 

tråd med fremtidige bevægelsesperioder jf. folkeskolereformen. 

Borde/bænke sæt ved biblioteksgården. 

Julefodboldturneringen afholdes ultimo november 2013. Elevrådet planlægger dagen. 

Der har været valg til ungebyrådet. Desværre fik vi ikke nogle af vores tre kandidater 

valgt ind.  

 

Ad 289 Princip for klassesammenlægning. (30 min) 

(punkt 282, fra møde d. 2/10 2013) 

Rettelserne fra sidste møde i oktober indskrevet i det nye bilag.  

Princippet godkendt.  
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Ad 290 Fællesmøde med SFO. (10 min) 

Mødet afholdes torsdag d. 5/12 

Teamet er folkeskolereformen. 

Evt. andre bestyrelsespunkter kan klares sidst på mødet.   

Ad 291 Forventninger. (10 min) 

(punkt 229, fra møde d. 27-02 2013) 

Bestyrelsen bakker op om velkomst og forventninger. 

Siden kommer med i foto-albummet. 

Ad 292 Sidste nyt om folkeskolereform. (5 min). 

Lederteamet er i gang med reformarbejdet. 

Reformen fordrer en ny skolekultur. 

De fællesmål der gælder for skolen omformuleres med fokus på læring. 

Skolen skal styrke det lokale samarbejde 

Skolen arbejder meget med at organiseringen og økonomien i reformen 

Store relevante områder: læring, trivsel, organisering, understøttende undervisning og 

bevægelse. 

Skolen vil invitere forældrene til informationsmøder, og vi vil prøve at lægge link ud. 

 

Ad 293 Gennemgang af regnskab for lærerinternat. (20 min) 

Gennemgang af regnskab og udgifter ifbm internatet. 

Internatets faktuelle udgifter er dækket. 

 

Ad 294 Sprogbrug på bestyrelsesmøderne. (30 min). (punkt 283, fra møde d. 27-08 2013) 

Punktet afviklet som lukket punkt.  

  

Ad 296 Orientering fra ledelsen. (10 min) 

I samarbejde med lokaldistriktets idrætsforeninger har skolen fået puljemidler til at 

lave en multibane.  Dette er meget glædeligt. 
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Naboer har kontaktet os ang. de ældre elevers færden i lokalområdet. Skolen har 

kontaktet SSP, og vi er opmærksomme på eleverne. 

Ansættelse af pædagog til 1. årgang. 

Marken har en bygning som ikke fungerer særligt godt og som skal renoveres. Der 

arbejdes på en model hvor bygningen erstattes. De kommende lokaliteter kan også 

bruges til den understøttende undervisning folkeskolereformen arbejder med.  

Læsekonsulenterne roser skolen, og vil bruge skolen som inspiration til andre skoler. 

Læsebåndet er i gang. 

Halloween har været markeret i kantinen. Personalet i kantinen var i dagen anledning 

udskiftet til en mere uhyggelig flok. 

 

Ad 297 Post til formanden (5 min) 

Henvendelse fra forældre ang. it-rygsæk. 

Aflevering af kage til lærerne pga. lærernesdag d. 4/10. Blev meget positivt modtaget. 

298 Eventuelt (5 min) 

Vores nye hjemmeside skulle komme på skolens net fra d. 8/11- den er blevet udsat 

flere gange. 

Undervisningsmaterialer. E-mat. Viden og konkurrence som ide til skolen.  

 


