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Herning, den 18. august 2017 
 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSEN 

Dagsorden 

 
 
for mødet den 14. juni 2017 
 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 
     
Sted:   Konferencelokalet  
 
Afbud:   Ingen  
 
Fraværende: Asger Nybo 
 
 
 
 

Punkter 

 
 
1909 Orientering siden sidst 
 a) Formanden 
 b) Skole og Forældre 
 c) Eleverne 
 d) Skolen, herunder nyt fra Børne- og Familieudvalget 
 e) Samrådet 
 
 Bemærkninger: 
 Skole og Forældre og skolen, herunder BFU gav meddelelser.  
 
 Beslutning: 
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1910 Fagfordeling 
 Godkendelse 
 
 Bemærkninger: 
 Fagfordelingen blev gennemgået.  
 
 Beslutning: 
 Bestyrelsen godkender derefter fagfordelingen.  
 
 
1911 Antimobbestrategi 

Fyraftensmøde mandag den 28. august kl. 17-18.  
Indhold og afvikling af mødet.  
Drøftelse og beslutning. 
  
Bemærkninger: 
Mødet blev planlagt i overordnede træk, og de forældrevalgte mø-
des den 22/8-2017 kl. 18.00 for at planlægge i detaljen.  

 
 Beslutning: 
 Intet.  
 
 
1912 Trivselsambassadører 

Hvad gør vi for at holde liv? 
Drøftelse og beslutning.   
  
Bemærkninger: 
Der er interesse for, at trivselsambassadørerne kommer i gang 
igen. Det blev drøftet, hvordan det kan gøres, og hvilken rolle triv-
selsambassadørerne skal spille.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen finder/headhunter mulige trivselsambassadører, som 
også deltager i mødet den 28. august.  

 
 
1913 Frugtbod 
 Elevrådet har ønsket, at der etableres en frugtbod på skolen.  
 Drøftelse og beslutning.  
 
 Bemærkninger: 

Elevrådet vil gerne etablere en frugtbod, som kan være med til at fi-
nansiere 9. klasses lejrskole.  

 
 Beslutning: 

Der tages kontakt til teamet i 8. årgang, som arbejder videre med 
forældrene.  
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1914 Valg 
 Formand og næstformand 
 Kontaktperson til Skole & Forældre 
 
 Bemærkninger: 
  
 Beslutning: 

Som formand vælges Mette Jess, som næstformand Tina Knudsen 
og som kontaktperson til Skole og Forældre vælges Malene Over-
gaard.  

 
 Bestyrelsesseminaret den 12-13/1-18 flyttes til 26-27/1-18.  
 
 
1915 Fordeling af klasser til bestyrelsesmedlemmer 
  
 Bemærkninger: 
 
 Beslutning: 

Det er ikke nødvendigt at vælge kontaktklasser, da bestyrelsen ikke 
deltager i forældremøder længere.  

 
 
1916 Verserende sager 

 Åben skolegård 

 Renovering af skolegård mv. 
 
 Bemærkninger: 
 - status for åben skolegård blev fortalt 

- ang renovering af skolegård er der valgt rådgivende arkitekter, og 
- den nuværende status blev fortalt.  

 
 Beslutning: 

- Hvis der er tegninger af skolegården, kan disse vises i fyraftens- 
- mødet den 28. august.  
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1917 Næste møde  
 
 Bemærkninger: 
 
 Beslutning: 
 Der sættes punkter på med:  
 - evaluering af fyraftensmødet samme dato 
 - Åben Skolegård 
 - Status på trivselsambassadører 
 
 
1918 Eventuelt 
 
 Bemærkninger: 
 - Eleverne vil gerne have sæbedispensere i idrætsomklædning 
 - Eleverne ønsker også skoletrøjer 
 - Eleverne spørger om mulighed for et udendørs klasserum 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
 


