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Dagsorden: 
 

19.00-19.25: 

1) Nyt fra elevrådet 

 

2) Meddelelser 

- Spørgsmål til udsendte meddelelser  

- Kort nyt fra medarbejderrepr. og øvrige 

 

19.25-19.45 

3) Skolebestyrelsesvalget 

   - Status fra PR udvalget 

   - Status på opstillingslisten 

   - Valgmødet den 3. marts - hvem gør hvad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.45-20.15 

4) Skolens værdiregelsæt  

  - Justeringer fra sidste møde godkendes 

  - Udspil til handleplan fra ledelsen 

 

Pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.25-20.55 

5) Færdiggørelse af skole-hjem princippet vedr. 

”Forældremødet”. (Bilag medsendt) 

 

 

 

20.55-21.30 

6) Status på økonomi samt budget 2020 

   - Status på skolens økonomi  

   - Status på normering 2020/2021 

   - Drøftelse af budgetprincip (bilag) 

 

7) Evt. 

Afbud: Susanne, elevråd. 

 

 

1) Ingen elever tilstede. Kort drøftelse af Eriks rolle i elevrådet… 

 

2) Information om dialogmødet med B&U d. 25/3. Hvem deltager: Sofie, 

Jacob, Pia, Erik, Line, Sidsel. 

Vision 2020 – sti: Hvad vil bestyrelsen bidrage med/til? Klaus vil gerne 

deltage, Sidsel sidder med allerede, Erik T deltager også. Bestyrelsen 

følger positivt projektet. 

 

3) Skolebestyrelsesvalget. 

Der er lavet plakater og flyers. 

Der blev ryddet op på kandidatlisten. Der er 6 bekræftede kandidater lige 

nu. 

Valgmøde:  

Opfordring på Aula til forældrene til at møde op, også selvom man ikke 

stiller op. 

Deltagere: Jacob, Sofie, Pia, Nina, Sussi, Line + ledelse 

Jacob byder velkommen, Nina fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen. 

Dagsordenen ser således ud: 

1. Velkomst (ved Jacob) 

2. Aftenens program samt lidt om valgprocessen (Claus) 

3. Arbejdet i skolebestyrelsen (Nina) 

4. Præsentation af nuværende kandidater  

5. Nye kandidater kan opstille 

6. Tak for i aften 

 

4) Morten gennemgik rettelser fra sidst. De blev godkendt ed følgende 

kommentarer: 

- Der ønskes en udfoldning af venskabsklasser og legepatrulje. 

- Fri fra mobilen skal også nævnes under ”tiltag” 

- PALS skal stå som øverste tiltag 

Digital mobning skal drøftes videre – måske ville det være fint at gøre i / 

med en ny bestyrelse. Ledelsen skriver, hvad der kan skrives om 

nuværende praksis.  

 

Handleplan blev drøftet og godkendt. Personalet får på personalemøde 

den 9. marts præsenteret det ”næsten færdige” værdiregelsæt. 

 

 

 

 

 

 

5) 

Generel tilfredshed med Sofies udkast, som laves færdig med de 

besluttede korrektioner. Godkendes på næste møde. Sofie sender det 

færdige bilag. 

Skolen laver et idékatalog med alders- og klasserelevante emner. 

 

 

6) 

Annette gennemgik Broens regnskab og budget. 

Claus gennemgik skolens økonomi, regnskab og budget. 

 

Undervisningsafdelingens budgetprincip gennemgås og besluttes næste 

gang. 

 

Skolebestyrelsesmøde ved Engesvang Skole 

torsdag d. 20.02.20 kl. 19.00-21.30 

Dagsorden  
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--------------------------------------------------- 

 

 

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

Kommende punkter: 
24. marts 

- Status på valg 

- Kommunens nye B & U politik  

     - Opfølgning fra sidste gang: Hvordan og  

       hvornår arbejder vi videre med det.  

- Mål og indholdsbeskrivelsen for SFO 

- Forældremøde – endelig godkendelse 

- Budget SFO og uv.del 

 

Det samme med Broens budget. 

 

Konsekvensbeskrivelser af besparelserne, som er udarbejdet i sektor-

MED medtages næste gang. 

 

 

 

 


