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Herning, den 21. august 2013 
 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
Beslutningsreferat 

 
 
for mødet den  19. august 2013 
 
Mødetidspunkt:  kl. 19.00 
 
Sted:    Konferenceværelset 
 
Afbud:    
 
Fraværende: Eleverne, Christian Thiim. Kent Hjaltason deltog i pkt. 

1559 og 1561 
 
 
 
 
Punkter 
 
 
1559 Orientering siden sidst  
 a) Formanden 
 b) Skole og Forældre 
 c) Eleverne 
 d) Skolen 
 e) Trivselsambassadører 
 f) Samrådet 
 
 Bemærkninger: 

Ad a) Formanden er blevet inviteret til et oplysningsmøde i Aulum af 
Handicaprådet vedr. inklusion i folkeskolen. Formand og ny skolele-
der deltager den 2/9. Formanden sørger for tilmelding.  

 
Ad b) Skole og Forældre orienterede om generalforsamling den 
16/11. Formanden deltager.  
 
Ad d) Der blev uddelt en skemabog til bestyrelsen.  
 
Mandag den 26. august går renoveringen af 75-bygningen i gang. 
Kontraktunderskrivelse foregår den 21/8. Der er lavet en plan for, 
hvilke lokaler der renoveres og hvornår. Renoveringen er færdig 
sidst i november måned.  
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Ad e) Fremtid: Forældregruppen lider af ”metaltræthed”. Ønsker at 
flere forældre deltager i arbejdet. Ønsker at vide om skolebestyrel-
sen ønsker, at trivselsambassadørerne skal være på skolen. Foræl-
drene kan evt. spørges på forældremøderne. Hvis de skal fortsætte 
arbejdet, så er der brug for flere kræfter. Trivselsambassadørernes 
fremtid ønskes drøftet i skolebestyrelsen. Drøftes under pkt. 1562.  
 
Forældremøder: I 1. og 6. årgang deltager trivselsambassadørerne 
selv. På 3. årgang skal en skolebestyrelsesrepræsentant dele folde-
re ud. Sekretæren kopierer folderne.  
 
Klasserepræsentantmødet i oktober: Trivselsspil udgivet af bl.a. 
Danske Skoleelever og Skole og Forældre. En mulighed at bruge 
spillet her og bruge oplæg udarbejdet til sidste års klasserepræsen-
tantmøde (som blev aflyst). Trivselsambassadørerne vil gerne stå 
for planlægning og gennemførelse af aftenen.  
 
Der foreligger et tilbud om et foredrag af en tidligere gernings-
mand/stofmisbruger i SSP-regi. Trivselsambassadørerne kan være 
kontaktperson.  

 
 Beslutning: 
 
 
 
 
1560 Revision af skolebestyrelsens årsplan  
 Bilag.  
 
 Bemærkninger: 
 Planen blev gennemgået og rettet til.  
 
 
 Beslutning: 
 
 
 
 
1561 Planlægning af bestyrelsens punkt på forældrem øderne  
 Bilag.  
 
 Bemærkninger: 
 Bilaget til forældremøderne blev drøftet.  
 
 
 Beslutning: 
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1562 Sociale arrangementer  
 Bilag.  
 
 Bemærkninger: 

Der blev via bilaget orienteret om diverse sociale arrangementer der 
blev afholdt i skoleregi.  

 
Trivselsambassadørernes fremtid blev drøftet. Det kræver, at der 
udpeges nye repræsentanter til arbejdet.  

 
 Beslutning: 

Det blev besluttet, at der på de kommende forældremøder efter-
spørges nye kræfter til trivselsambassadørernes arbejde.  

 
 
 
 
1563 Verserende sager  
  - Legeplads 
 
 Bemærkninger: 
 Intet. 
 
 Beslutning: 
 
 
 
 
1564 Forslag til punkter til næste møde   
 
 Bemærkninger: 

Forberedelse af mødet med klasserepræsentanterne den 24. sep-
tember. Det er muligt at se diverse materiale til brug på mødet på 
følgende hjemmesider: www.skoleelever.dk, 
www.skolelederforeningen.org, www.skole-foraeldre.dk, www.dlf.org  
 

 
 Beslutning: 
 
 
 
 
1565 Eventuelt  
 
 Bemærkninger: 

Skolens nye skoleleder begynder mandag den 2. september, hvor 
hun vil møde personalet i 10-pausen.  

 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 


