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Dagsorden: 
 

19.00-19.30: 

1) Nyt fra elevrådet 

2) Meddelelser 

- Spørgsmål til udsendte meddelelser  

- Kort nyt fra medarbejderrepr. og øvrige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30-19.45: 

3) ”Fri fra mobilen skole” 

    a) Information om start 01.10.19 

    b) Hvordan vil /skal bestyrelsen følge det? 

 

 

19.45-20.00: 

4)  Skole/hjem princippet – hvad gør vi med  

      de parkerede ideer fra kommunikations- 

       punktet? + hvordan ønsker vi at arbejde  

       med ”Forældremødet”? 

 

 

 

 

Pause 

 

 

20.15-21.30: 

5) Arbejdet i skolebestyrelsen i skoleåret  

    2019/20 

    a) Den gode historie – bordet rundt jf. referat 

    b) Viderearbejde/færdiggøre årshjulet  

        2019/20 

    c) (Hvis vi kan nå det) Planlægning af  

        bestyrelsesmødet i oktober.  

 

6) Evt.  

----------------------------------------------------- 

Kommende punkter: 

- Skole/hjem princippet (efterår) 

- Kommunalt budget (oktober) 

- Kommende bestyrelsesvalg (november  

 frem mod april) 

 

Afbud: Line 

 

1) Elevrådet har konstitueret sig med Christian, 8.k som formand, 

Thomas 9.b og Frederikke 7.b. som næstformænd. Disse vil 

også være repræsentanterne fremadrettet i bestyrelsen.  

Har drøftet forventninger til arbejdet i elevrådet. 

Har arbejdet med Kloderupmosevang og mobilfri skole. 

De 3 er en del af planlægningsgruppen til Kloderupmosevang. 

2) Budget. Informationsaften om det kommunale budget, 3/10. 

Jacob deltager. 

Bestyrelsen har mulighed for at lave et høringssvar (på 5 dage!). 

Som udgangspunkt laves der ikke et høringssvar før 2. runde, 

med mindre der kommer noget meget overraskende frem – så 

vil bestyrelsen være klar til et hurtigt, kort høringssvar. (Claus 

og Jacob koordinerer). Claus sender onsdag en information ud 

til bestyrelsen om, hvordan budgetorienteringen er gået og 

hvilken vej det går med et eventuelt høringssvar.  

 

3) Fri for mobilen. 

a) Orientering: Bilag med skolens forventninger/retningslinjer 

blev fremlagt. Samt opbevaringsskab fremvist. 

b) Løbende opdatering på de kommende bestyrelsesmøder. 

Se evt. afsnit af ”Manipulator” med Jan Hellesø. 

 

4) Følgende emner kunne high-lightes: Forældrebanken; Folderen 

”Velkommen i forældrerådet; visuel / synlig på 

skolen/hjemmesiden; Forældremødet som forældrenes møde 

(hvad er forventningen?). 

Vi arbejder videre med punktet om forældremødet, hvad er det 

vi vil! 

Herefter punktet folderen ”Velkommen i forældrerådet” (Sofie 

reviderer pjecen). 

Hvad er status på forældrebanken. Pjecen lægges på intra-

opslagstavlen efter sidste forældremøde. Der kan/skal 

reklameres for det på Kloderupmosevang. 

 

5) a) Den gode historie bordet rundt: Samles i 4 hovedpunkter: 

Menneskene i skolen, sammenhold/fællesskabet, 

Kloderupmosevang, udearealer. 

b) Claus skrev direkte ind i årshjulet. 

c)  Der blev lavet et udgangspunkt for en dagsorden. 

 

 

6) Evt. Klaus: Information om at Produktionsindustrien ønsker at komme 

ud i skolen og afprøve nogle maskiner/grej i undervisningen. Dette bliver 

i første omgang i Herning kommune – vi får en orientering efterfølgende 

fra Klaus. 
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