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Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 29. jan. 2018, kl. 15:45-17.00 – lok. Senatet 
 
Deltagere: Demet, Funda, Fahim, Aasim, Michelle, Frank, Rani  
Afbud: - 
Ref.: Martin 
Gæster under pkt. 7: Søren Bloch (Indskolingsleder)  
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/alle  

OK 

2. Nyt fra skolen og 
orienteringspunkter  
v/alle 

Fra skolen: 
- Teknisk Service (TS):  

Grundet dødsfald i TS + aftale om fratrædelse for en 
anden TS-medarbejder har skolen nu ansat 2 nye TS 
medarbejdere, der betyder at vi nu er fuldtallige fra og 
med fredag d. 01.02. 

- Administrationen (ADM).  
Grundet ’mandefald’ pga. sygdom i ADM har vi pt. en 
stilling i eksternt opslag 

3. Forventet Regnskab 2018  
v/Susanne  

Udsættes til næste møde.  

4. IT-handleplan 
v/Rani og Martin 

Se udsendt bilag ”Fra iPads til Chromebooks”. 
Orientering om, at det er blevet besluttet, at skolen overgår til 
Chromebooks pr. 01.08-19. 
Skolen undersøger SBs ønske om mulighed for at købe iPads til 
egne børn. Ligeledes undersøges om der vil kunne købes en 
separat forsikring til de enkelte familier ift. de ny Chromebooks. 

5. LUP 2018-2019  
(Lokal Udviklingsplan) 
v/Rani 

Se bilag ”LUP 2018-2019” – herefter drøftelse af udviklingspunkt 
1+2.  
 

6. Aula Status og præsentation af overgang fra Intra til Aula. 
 

7. Food Factory 
v/Søren 

Præsentation af status og funktion ift. madproduktionen, 
herunder ift.: 

- Personale: Ny leder af Food Factory Dennis Daly starter 
op d. 10.02, Dennis Daly. 

- Mad til Dagtilbud: Sker fra 1/2-19 fra vores 
produktionskøkken. 

- Elever i madproduktionen: Er en del af konceptet Food 
Factory. Alle elevers pligtige Madkundskabs-lektioner (jf. 
Folkeskoleloven) for elever på 5.-7. kl. afvikles med en 
placering af en samlet mængde af lektioner/timer 
placeret på hhv. 1-2 ugers undervisning/arbejde pr. 
skoleår. Dette mhp. at give en konkret oplevelse for 
eleverne ift. madfremstilling- og madforståelse. 

 

8. Evt. v/alle Aasim: Mulighed for mere motion i skolen? (Punktet medtages 
på senere SB-møde) 
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9. Kommende punkter - Regler for brug af sociale apps (stillingtagen ifm. 
overgangen fra iPad til Chromebook)  

- Elevfraværsopgørelse (jan./feb. 2019) SB-møde feb. eller 
marts) 

- Brug af mobiltelefon i skoletiden (stillingtagen ifm. 
overgangen fra iPad til Chromebook) 

- Politik for netetik & dannelse på Søndervangskolen (RD 
pæd. fra mellemtrinnet deltager i komm. SBmøde) 

- Kostpolitik skole/Dagtilbud – ingen sukker i indskolingen 
(drøftes i fælles-MED ml. skole/DT, tages herefter op i 
SB) 

 


