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                                               Skolebestyrelsen 

Referat  
Data om mødet 
 

Dato: 04. oktober 2018 

Kl. 19.00 – 21.30 

Personalerummet 

  

 
 
 
 

Mødedeltagere:  
Betina Christensen 
Marianne Joldersma 
Katja Jacobsen  
Stina Andersen 
Dennis Kirkeby Birn 
Dennis Aagaard 
Henriette Holstener Didriksen 

Mette Larsen 
Lisbeth Tønnesen  
Jakob Dalgas  
Karin Villumsen - souschef (referent) 
Elevrepræsentanter: 
Mathilde Sophie Nielsen 9.a 
Mathildesophienielsen@hotmail.com 
Ejnar Wibe Juul 6.b 

ejnarwj@gmail.com 
 
Afbud: Stina Andersen, Henriette Didriksen, 
Dennis Aagaard, Matilde 9.a. og Ejnar 6.b.  

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt  
 
 

2.  Nyt fra elevrådet 
Eleverne ønsker ændring af skolens 

ordensregler således, at elever fra 7. – 
9. klasse kan forlade skolen i 
frikvartererne. 
 
Bilag: Skolens ordensregler 

Udsat til næste møde. 
 

 

3.  Høring om kommunal ferieplan 

 
Bilag: Brev samt to forslag 
 

Skoleåret 2019/20 – forslag om opstart 

mandag 12/8 2019 og henholdsvis 3/1 2020. 
 
Skoleåret 2020/21 – ingen bemærkninger. 
 

4.   Drøftelse af to principper 
 
Sundhedspolitik og Antimobbepolitik 
 
Bilag: Sundhedspolitik og 
Antimobbepolitik 
 

Drøftelse af Sundhedspolitikken –  
Ledelsen sørger for at revitalisere politikken 
og understrege overfor personalet, at der 
skal være et sundt alternativ til kage.  
Bettina sender en liste over sunde 
alternativer til skoleledelsen.  
Forslag om at listen gøres tilgængelig 
sammen med politikken. 
 
Sundhedspolitikken revideres og kommer på 

kommende bestyrelsesmøde. 
 
Antimobbepolitikken -  Drøftelse af 
politikken.  
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Ledelsen vil bede ressourceteamet komme 

med forslag til en opdateret tilføjelse 
omkring digitale medier. 
  
På bestyrelsesmøde hurtigst muligt! 

5.  Gennemgang af principper 
 

Med henblik på overvejelser om 
eventuelt at revidere principper og 
politikker, foretages i dette punkt en 
gennemgang af alle skolebestyrelsens 
vedtagne principper samt det vedtagne 
værdigrundlag. 
 
Bilag: 13 principper og politikker 
 

Princip om lejrskole – udgår. 
 

Rygepolitikken skal fremover indgå som en 
del af Sundhedspolitikken. 
 
Blå mandag – revideret og vedtaget uændret 
d.d. 
 
De øvrige principper behandles på 
kommende bestyrelsesmøder med 2-3 pr. 
gang. 

6. Orientering: 
Formanden har været til dialogmøde 
Skolen har haft besøg af politikere 
Beretninger fra diverse forældremøder 
Drøftelser fra skolens hverdag 

 

Formanden orienterede om dialogmødet, 
samt mødet med skoleudvalgets formand og 
næstformand her på skolen.  
 
Dennis har deltaget forældremøde i 5. klasse 

og 8. klasse.  
 

7. Status på Jump for Fun Punktet udsættes til kommende møde.  

8. Øvrige meddelelser 

 

Ingen  

9. Eventuelt 
Herunder punkter til kommende møder 

Forespørgsel fra en forældre til et 
bestyrelsesmedlem.  
Findes der en procedure for, ”ansøgning om 
at årgangens lærere kan følge elever fra 
indskoling til mellemtrin?” 
Der findes ingen procedure som forældrene 

har indflydelse på.  
 
Mobilfriskole – hvor langt er vi med disse 
overvejelser? 
Der linkes til en artikel fra Dr.dk – Jakob har 
linket. 
 
Bettina inviterer repræsentanter fra Hvalsø 
skoles bestyrelse til kommende 
bestyrelsesmøde for at orientere/drøfte 
mobilfriskole.  
 
Sundhedspolitikken revideres og kommer på 
kommende bestyrelsesmøde. 

Antimobbepolitikken – revideret udgave 
behandles på et af de kommende 
bestyrelsesmøder. 

   

 


