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0.  Referat 291019 –  - 5 min - beslutning  - godkendt u. kommentarer 

   

1.  Nyt fra …  - 15 min.  – orientering –   

- Ledelsen 

- USU-mødet evt. Thomas, muligt en anden – Thomas skriver ud vedr.hvem der deltager, 

LAH sender mødet videre.  

- LAH orienterede om fraværsbrevet og den kommende ikrafttræden 

- THM – Affaldssortering – kommer efter nytår – orientering om processen.  

- LAH – Mælketasker – starter m-5. og 6.klasse.  

- AMV – FFO – der er politisk vedtaget, at FFO har fået lukkeuge i uge 29 (sommerferien) 

inkl. Ekstra lukkedage op til påske. Nødpasning i år på STA næste år SYV. Det kræver 

ekstra arbejde at planlægge denne sommerferie.  Skoletstartere – der kommer 69, med 1/3 

– det betyder at vi har fået en ekstra medhj. I de 3 første måneder. Legeplads indviet, men 

lidt udfordring med hybridgræsset. Der vil også være en endagsskitur til Vallåseni løbet 

af vinteren.  

- Medarb – ikke noget 

- Forældrerep: – fra formandsmøder – disse fortsætter næste år, der er et 

skolesamrådsmøde samme dag som SKB-mødet i januar. OBS på at sende en anden til 

dette samrådsmøde. skolechefen. ville gerne komme med ideer som trykprøves før det 

bliver prøvet politisk. 

2. 

 

 

 

 

 

 

3.  

 Status på AULA – 10.min – orientering –  

- AULA fungerer som det blev leveret, men er efterhånden ved at komme i basisdrift. Der 

er ønske om fx at kunne ”kigge bagom” i forb. Med problemløsning o.l. Logistikken og 

søgefunktionen er ikke god nok. Komme-gå-systemet har ikke fungeret, og FFO er vendt 

tilbage til gammelt system. Sikker mail kommer ikke foreløbig. Vi går med 365-løsningen 

indtil videre. God brugeroplevelse for elever og at kunne se skemaer.  

 

JULE-Spisning – 30 min.  

 

4. 

 

 

5. 

 Den nye hjemmesides funktioner for SKB – 30.min – afstemning af forventninger og 

behov – debat – 30.min gennemgået af THM 

 

Planlægning af Indholdet til temamødet i januar med kontaktforældrene – debat 

og beslutning – 30.min – skydes  til marts-mødet – planlægning til januarmødet. SKB´s 



2 

medlemmer bedes overveje hvad temaet til temamødet kan være. Skal det være foredrag debat 

eller en kombination? Hvordan støtte man op om fællesskaber? LAH sender gerne en reference 

til Jacob Folke Rasmussen  rundt til orientering. https://narrativt-selskab.dk/index.php 

Der blev drøftet hvordan et evt. oplæg af Jacob kunne bruges konstruktivt til et 

kontaktforældremøde. LAH undersøger vedr. Jacob Folke mht. pris og rådighed. Helst til 

5.marts. men kun EVT skydes. LAH undersøger.   

 

6.  Skolens læseresultater sammenlignet  med landsgennemsnittet – 10.min – 

orientering – LAH orienterede, enighed i SKB om at fortælle den gode historie. 

 

7. 

 

 Kvalitetsrapporten og arbejdet vedr. den – 10.min - orientering  - LAH orienterede om 

arbejdet med kvalitetsrapporten.  

 

8.  Evt. – 5. min.  – THM beskriver besøg fra spec. Anklager i Umbrella-sagen,  i 8.klasse vedr. 

god skik på nettet. Eleverne skal efterfølgende ud og undervise yngre elever. Åben skole 

projekt.  

   

Samlet varighed ifht minuttal: 2 t 25 min 

https://narrativt-selskab.dk/index.php

