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Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 7. maj 2019, kl. 15:45-17.00 – lok. Senatet 
 
Deltagere: Demet, Anette, Fahim, Michelle   
Afbud: Funda, Frank, Aasim 
Ref.: Martin 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/alle  

OK 

2. Nyt fra skolen og 
orienteringspunkter  
v/alle 

• Status på nyt skoleår 2019/2020 v/Rani 
o Der skal ansættes ny bh.kl.leder 
o Der skal ansættes en lærer til 0-3. kl. 
o Der er foretaget organisering ift. de forskellige 

team 
o Der er organiseret udkast til supplerende timer, 

fagtimer mv. 
o Efter fagfordeling blandt lærere i morgen da 

organiseres skemaer for alle  
o Der afvikles en trivselsmåling i perioden lige nu 

 

• Officiel åbning af det nye Søndervang 0-18 års univers d. 22. 
maj 2019 kl. 15:00-16:00  

 

3. Fra iPads til ChromeBooks • Jf. aftale fra tidligere SB-møde (fast punkt på SB-møderne 
frem til sommerferien - og til overgangen fra iPads til 
Chromebooks er sket). 

• Regler for brug af sociale apps (stillingtagen ifm. overgangen 
fra iPad til Chromebook). Der undersøges, om vi kan/må 
foretage en filterløsning, evt. som pilotskole på projektet.  

• Brug af mobiltelefon i skoletiden (stillingtagen ifm. 
overgangen fra iPad til Chromebook). Afventer – og tages 
evt. op efter sommerferien. 

4. Fra Intra til Aula • Forældrenes adgang til Aula sker ifm. ER4 d. 12/6-2019. Der 
foretages endvidere retningslinjer for, hvor ofte man som 
forældre forventes at orientere sig på Aula – dette forventes 
at være 1-2 gange ugentligt.  
 

5. Motion og bevægelse • v/Aasim: Mulighed for mere motion i skolen? (aftalt punkt fra 
sidste SB-møde). MBE -> der arbejdes med tingene både i 
samarbejde med Get2sport samt ift. skolens organisering 
omkring bevægelse. 
 

6. SB efter sommerferien • Demet fratræder som formand. Vi skal have valgt en ny 
forældrerepræsentant, så er fuldtallige pr. 1/8-2019 – og på 
det første SB-møde i august konstituerer bestyrelsen sig på 
ny med formand og næstformand 

• Valg til skolebestyrelse foretages d. 04.06. 
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7. Evt. v/alle v. Rani. Om SB er interesseret i, at min. 2 af kommende års SB-
møder placeres på samme tid som bestyrelsen i dagtilbuddet? 
(dette for at skabe større sammenhæng mellem skole og 
dagtilbud). SB er indforstået – forslaget er positivt 
imødekommet. Endvidere fastholdes nuværende mødekadence.   
 
v. Michelle: Hvad påptænkes ift. morgen/eftermiddagspasning 
samt evt. sommerferiepasning? Sv. Rani -> Der arbejdes med et 
samarbejde med dagtilbuddet, således dagtilbuddet varetager 
pasningen. Ligeledes udsendes asap evt. tilmelding til 
sommerferiepasning. 
  

8. Kommende punkter - 

 


