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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 

 

19.30-20.15: 

3) Kommunalt budget 

    a) Oplæg fra ledelsen om budgettet 

    b) Drøftelse 

    c) Beslutning om proces for høringssvar 

 

 

 

Pause 

 

20.25-21.30 

4) Skolens værdiregelsæt 

    a) Hvad er et værdiregelsæt (oplæg, ledelsen) 

    b) Status på vores  beslutning om  

         arbejdsproces.  

 

 

 

 

5)  Skole/hjem-princippet, forældremødet 

     Drøftelse af princippets indhold ift: 

         - Princip kontra virkelighed lige nu 

         - Hvordan vil vi arbejde med det? 

 

6) Evt.  

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

Kommende punkter: 

- Skole/hjem princippet (efterår) 

- Kommende bestyrelsesvalg (november  

 frem mod april) 

 

 

Afbud: Annette (syg), 

1) Har drøftet mobil-ordningen: Generel tilfredshed blandt eleverne. Der 

er nogle forskellige småjusteringer, som viser sig efterhånden. 

Har bl.a. drøftet gynger – nogle elever mener der mangler nogen! – og 

boldpumper, mikrobølgeovn til mellemtrinnet! 

2) 

Tidsplan for skolens kvalitetsrapport er kommet. Der er udtalefrist på 

december mødet. Deadline for færdiggørelse 18/12. 

Fri for mobilen: Mere fysisk aktivitet i frikvarterne, ingen henvendelser 

fra elever eller forældre. 

Husk fokus på den positive opmærksomhed! 

MED-udvalget har udarbejdet en revision af skolens tryghedsplan. 

3) 

Claus informerede om det kommunale budget. 

I forbindelse med 2. runde behandling af budgettet: 

Det anbefales at nedsættes et standby-udvalg. Dette er dog ikke muligt, 

da ingen medlemmer kunne afse tid til det. 

Hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt at lave en udtalelse, vil der 

blive indkaldt til et ekstraordinært budget-udtalelses-møde. 

4) 

Morten fremlagde punktet. 

Der nedsættes et udvalg bestående af folk fra bestyrelsen og personalet. 

Processen skal løbe over månederne november – december/januar. 

I udvalget er: Line, Sofie, (Jacob), ca. 2 medarbejdere og ledelse. 

Ledelsen indkalder til det første møde. 

5) 

Hvad er status ift. det beskrevne set med forældreøjne: Kommentarer: 

Der er stadig meget (for meget) information! 

Tingene ”virker” når der brug for det! 

Vigtigt at forældrene bliver spurgt, om de har punkter til mødet, enten 

direkte eller via forældrerådet. 

Er benævnelsen ”forældremøde” forældet / forkert. Hvis det hed noget 

andet – hvad kunne mødet så? 

Bestyrelsesmedlemmerne undersøger / udsender et spørgsmål til de 

respektive forældreråd om, hvad er det gode forældremøde eller 

lignende! Dette samles der op på i bestyrelsen på novembermødet. 

6) - 

 

 

Skolebestyrelsesmøde ved Engesvang Skole 

tirsdag d. 08.10.19 kl. 19.00-21.30 

Dagsorden + Referat 


