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Vi satser på at holde mødet fysisk MED fælles 

spisning fra kl.18.30. 

Dagsorden: 
18.30-19.30:  

Spisning - sommerbuffet 

 

19.30-20.00: 

1) Nyt fra elevrådet – UDGÅR. 

 

2) Meddelelser 

- Spørgsmål til udsendte meddelelser  

- Ledelsen informerer om ”Corona-status” 

- Kort nyt fra medarbejderrepr. og øvrige 

 

 

 

 

 

 

20.00-21.30: 

3) Overlevering til ny bestyrelse 

- Liste lavet af Pia og Nina præsenteres/drøftes.  

- Øvrige pointer fra sidste møde – hvordan 

overleveres disse? 

- Fælles udarbejdelse af dagsorden til første 

møde i august (ledelsen medbringer et udkast) 

 

 

 

 

 

 

 

4) Den nye bestyrelse 

- VI tager en sonderingsrunde blandt de fem 

forældre, der fortsætter i bestyrelsen – ønsker 

nogle at stille op som formand/næstformand? 

- Hvor efterlader denne runde os ift PR for dette 

inden augustmødet? 

 

5) Evaluering af bestyrelsesarbejdet samt 

afsked med de afgående medlemmer 

 

6) Evt. 

 

 

 

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

Kommende punkter: 
 

Afbud:  

 

 

 

 

 

1) 

 

2) Første møde i den nye bestyrelse, mandag d. 24. august pga. 

budgetarbejde / høring. 

Der afholdes budgetorienteringsmøde for udvalg og bestyrelser, torsdag 

d. 20. august kl. 19.00. Fra bestyrelsen deltager: Sofie, Claus Ø. Stedet 

oplyses senere. 

Næste skoleårs planlægning: Fagfordelingen er færdig og 

skemalæggerne er i gang. 

Nødundervisning: Der er styr på rengøringen, og hygiejneregler bliver 

overholdt i en tilfreds grad. 

Der er en god status generelt på skolen – det går godt. 

Orientering om 9. klassernes sidste skoledag og dimission. 

Kort tale om det midlertidige opbrud på ”fri for mobilen”. 

 

3) 

Kommentarer: 

Principper og andre ting lægges på hjemmesiden! 

Forældreråds-pjecen: Blev den revideret og hvor kan den læses henne?  

Punkter til den nye bestyrelse: 

- Profil-skole-tanken. 

- Processer, hvor man inddrager personale og/eller elever, har der 

været meget energi i. 

Udkast til første dagsorden efter sommerferien: 

1) Overdragelse til de nye medlemmer – formalia etc.. Pia – Ninas 

dokument udsendes som bilag og gennemgås på mødet. 

2) Konstituering af bestyrelse 

3) Kommunalt budget 

4) Fordeling af kontakt-medlemmer til klasserne. 

4) 

Sonderingsrunde: Klaus fortsætter gerne som næstformand, Line- menigt 

medlem, Sofie kunne godt finde på at stille op som formand, Pia gerne 

mening, Nina gerne menig. 

 

 

 

5) 

Der blev sagt pænt farvel og tak til Jacob, Sidsel og Sussi. 

 

6) EVT. 

Fra Sofie: Idé: Kunne vi fordele bestyrelsesmedlemmerne som 

repræsentanter for en konkret årgang/klasse?  

Kunne Facebook bruges til at gøre opmærksom på kommende 

bestyrelsesmøder? Større synlighed og mere tæthed til forældrene. 

Vedr. åbning af åen, hvor er den? Hvad ved vi? CB undersøger sagens 

status nu. 

Elever finder ratings af skoler – vi ligger godt (jvnf. en ny elev på 

skolen) 

Skole hjemsamtaler – har vi den bedste form? 

Skolefotografering:  

 

 

Skolebestyrelsesmøde ved Engesvang Skole 

mandag d. 08.06.20 kl. 18.30-21.30 

Dagsorden  
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