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Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

10.05.2022 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende: Trine, Tanja, Malthe og Mathias 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Valg af ordstyrer 

 

Marianne 

3. Oplæg af matematik og læ-

sevejleder, om bl.a. fagkon-

ferencer, som opfølgning på 

elevers faglige udvikling. 

(45 min.) 

 

Rikke, Linda 

 

Oplægget skal danne grundlag for arbejdsgruppen, der arbej-

der med princip for ”Skolens arbejde med elevernes udvik-

ling i faglige og sociale sammenhænge”. 

 

Udvalg: Charlotte, Marianne, AK, Line 

 

Linda og Rikke gennemgik fagkonferencerne i dansk og ma-

tematik. Vi kommer omkring alle klassens elever til en fag-

konference, men der er naturligvis nogle elever, som kræver 

mere drøftelse end andre.  

 

Spørgsmål:  

 Hvordan kender man som forælder den plan og de af-

taler, der er lavet for indsatser for ens barn? 

4. Elevrådet netop nu 

(10 min.) 

 

Ingen elevrådsrepræsentanter til stede.  

 

9.årgang er i gang med at forberede sidste skoledag. Det er 

ærgerligt, at 8.årgang ikke er der på deres sidste skoledag, 

fordi den er blevet rykket.  

 

5. Opfølgning på valgmøde og 

bestyrelsesvalg. 

(15 min.) 

 

Marianne, Troels 

Begge vores mulige suppleanter har desværre trukket sig, så 

vi er i en situation, hvor vi har en bestyrelse til næste skoleår 

– men desværre ikke nogle suppleanter.  

 

Forældrerepræsentanterne giver den endnu en skalle i håbet 

om at kunne finde de tre suppleanter. 

Rikke laver film (med forældresamtykke) sammen med et 

par elever i morgen. Den deles på facebook.  

 

Hvis det ikke lykkes, tager et eller to bestyrelsesmedlemmer 

med på forældremødet for kommende 7.årgang den 16.juni 

klokken 16.30. 
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6. Evt. deltagelse fra skolebe-

styrelsen i Hornsyld koordi-

nationsudvalg? 

(5 min.) 

 

Marianne 

Der er desværre ikke et bestyrelsesmedlem, som har over-

skud til at sidde koordinationsudvalget. Marianne kontakter 

dem med svar.  

7. Eventuelt 

Kommende møde ved 

Tanja? 

 

Næste møde holdes hos Tanja. Skolen sørger for forplejning.  

 

Den 16.august 2022 afholdes intromøde for nye skolebesty-

relser. Det deltager vi i.  

 

Drøftelse af varslede prisstigninger i kantinen pr. 1.juni 

2022. Sendt ud på aula i dag.  

 
 

 


