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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 

 

Dato: 17. august 2021 

Kl. 19.00 – 21.30  

Personalerummet. 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Camilla Jarlholm 

Malene Brønd 

Mia Stensgaard 

Mette Larsen 

Nina Holm Jensen 

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter:? 

 

Afbud:  

Ingen repræsentanter fra elevrådet. 

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden, 

herunder opfølgning fra sidste 

møde. 

Godkendt og tilføjet følgende under punkt 5.  

Til kommende forældremøder  

Mobil i Klubben 

Om referater 

Om skolen hjemmeside 

Diverse henvendelser fra forældre 

2.  Skoleårets opstart 

 

Orientering og spørgsmål 

 

Orientering om skoleårets opstart.  

 

Corona – håndtering af evt. Covid-19 smitte 

sker efter gældende retningslinjer. Der en 

række lempelser af retningslinjerne ift.. foråret 

Skolen opfordrer til at fortsætte god hånd 

hygiejne og rengøring af flader i klasserne.  

Elever skal blive hjemme fra skole såfremt de 

har nogle af symptomerne på Covid.  

 

Ledelsen har opfordret hele personalet til en 

rolig skolestart og rolige skoledage.  

 

Emneuge i uge 37 har temaet ”Grønt flag” og 

bæredygtighed.  

 

Vi har planlagt et helt almindeligt skoleår med 

de aktiviteter og begivenheder der almindeligt 

er i skoleåret, dvs. skolekomedie, lejrskole, 

forårskoncerter osv.  

 

SFO’en – der er fortsat ude-SFO og man 

arbejder på at udvikle dette.  

Hallen og andre lokaler - bruges til særlige 

aktiviteter med særlige årgange.  

3.  Borup Skoles Sundhedspolitik 

 

Revision af et princip 

Drøftelse af princippet med forslag til revidering 

og tilføjelser.  
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Om ”det sunde alternativ”: 

Kan vi forlange at forældrene ”skal” medbringe 

et sundt alternativ? 

 

Når skolen står for noget, bør vi sørge for at der 

er et sundt alternativ.  

Liste over forslag til hvad man kan dele ud, bør 

fremhæves som sådan.  

 

Ønske om at 10-maden fremhæves som vigtig 

og har forældrenes opmærksomhed.  

 

Rygning – personalet må ryge uden for skolens 

matrikel. Fra januar 2022 må man ikke ryge i 

arbejdstiden.  

 

Forslag om at ”Klubben” skrives ind sammen 

med SFO’en. 

Opfordring til at der orienteres om princippet på 

forældremøder.  

 

Ønske om at fremhæve målet eller målene for 

Sundhedspolitikken.  

Er der for mange konkrete forslag til og lister? 

Kan det udelades. 

  

Skoleboden – skal måske udelades fra 

sundhedspolitikken.  

Skoleboden er en nødordning i tilfælde af en 

glemt madpakke.  

 

Drøftelse af madpakke og den gode madpakke. 

 

Forsalg om at skoleboden bliver et punkt på et 

kommende møde.  

 

Evt. links i det reviderede princip –  

Eks. Gode kostråd fra styrelsen for landbrug og 

fødevare.  

 

Drøftelse af vandautomater.  

Bør der også være en i indskolingen.  

 

Hvem retter og omskriver? 

Camilla skriver første gennemskrivning med   

overstregninger og nye formuleringer indskrives 

med en farve.  

4. Godkendelse af Princip for god 

kommunikation  

Princippet kommer på dagsordenen d. 29/9 til 

kommentering og evt. godkendelse, alternativ 

godkendelse på det følgende SB møde.  

 

Malene tilføjer de seneste kommentarer og 

sender det til alle.  

5. Øvrige meddelser 

Til kommende forældremøder  

Mobil i Klubben 

Om referater 

Om skolen hjemmeside 

Diverse henvendelser fra forældre 

Kommende forældremøder –  

Betina laver slides til præsentation.  

Bl.a. hvem er skolebestyrelsen? hvordan får 

man fat i bestyrelsen?  

Hvad har bestyrelsen arbejdet med? Hvor finder 

man principperne.  
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Mobil i Klubben 

Det kan være vanskeligt at komme i telefonisk 

kontakt med klubben.   

Der er en oplevelse af at nogle børn sidder med 

deres mobil eller spiller computer. Hvordan 

sørger Klubben for at engagere børnene i 

aktiviteterne?  

 

Dennis (SFO leder) inviteres til det næste 

skolebestyrelsesmøde for at præsenterer og 

drøfte Klubtilbuddet.  

 

Om referater –  

Omdeling af ”Referater fra 

skolebestyrelsesmøder” fra Skole og forældre.  

Der mangler baggrund og overvejelser bag 

beslutningerne i referaterne.  

Referatet godkendes af de medlemmer der har 

været til stede.  

 

Forsalg om at referatet godkendes på mødet.  

Der henvises til skolebestyrelsens 

forretningsorden. 

 

Om skolens hjemmeside: 

Der mangler oplysninger på skolens 

hjemmeside. Skoleforvaltningen ønsker at alle 

skoler giver deres hjemmesider 

opmærksomhed.  

Karin undersøger om der er hjælp at hente fra 

centralt hold.  

 

Diverse henvendelser fra forældre 

Camilla sender de spørgsmål hun har fået fra 

forældre til formandskabet og skolens ledelse.  

6. Eventuelt Dialogmøde 2/9 17.00 – 18.30  

Bettina og Stina kan deltage. 

 

7. Lukket dagsorden   

8. Punkter til kommende møder Næste møde 29/9 – afbud fra Malene og Mia 

 

Skoleboden  

Revidering af Princip for kommunikation.  

Princip for kommunikation 

Dennis (SFO) leder deltager vedr. drøftelse af 

Klubben.  

 

 

 


