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                  Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Mandag den 13. juni 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 
Medlemmer: Bjørn Visborg (BV), Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Nicolai Hessellund (NH), 

Anne Markussen (AMA), Anne Friis (AF), Marie Freek Thomsen (MT), Anne Melchior Jensen (AJ), Jeanette 

Pagh Emanuelsen (JE), Rikke Bonderup (RB), Morten B. Randers Thomsen (MRT), Pernille Vestergaard 

(PV), Tina Bang Kristensen (TK), Sebastian B. Roskjær, Annelie Johansen, Lotte Dige Nielsen (LN) (sup-

pleant). 

 

Fraværende: Sebastian B. Roskjær, Annelie Johansen 

 

Dagsorden 
 
0. Valg af ordstyrer 

Referat: PV melder sig. 

 
1. Godkendelse af referat 

Referat: Referat godkendes. 

 

2. 

 

Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

Referat: Ingen meddeleser. 

 

 • Skoleledelsen 

• Datoer for kommende bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/20 

Referat: - BV informerer omkring kommende SKB møder, samt storforældremøde. 

- BV informerer omkring procedure omkring forkortelse af skoledagens 

længde. Skolebestyrelsen godkender afkortning af skoledagens længde. 
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- Evaluering af beslutning omkring afkortning tages op to gange i skoleåret 

2020/21. 

- BV informerer om kommende trivselsmåling. Tages op efter ferien. 

 • Medarbejderrepræsentanterne 

Referat: - Ingen meddelelser 

- AF stopper i skolebestyrelsen. Tina A. Knudsen er valgt til næste skoleår. 

 

 • Eleverne 

Referat: - Ingen elever tilstede. 

 

3. Henvendelse fra forældre 

Referat: - En elev udskrevet. To elever indskrevet.  

 

4. Princip for skole-hjem-samarbejdet (bilag 1) 

På baggrund af drøftelserne på sidste møde har ledelsen udarbejdet forslag til en-

delig princip. Dette drøftes, justeres og vedtages. 

 

Referat: - PB informerer omkring punktet. Princip godkendes af skolebestyrelsen.  

 

5. Motion og bevægelse 

Skolebestyrelsen ønsker at drøfte indholdet i motion og bevægelse og høre om 

elevernes udbytte af denne undervisning. 

 

 

Referat: - MRT spørger ind til om lærere/pædagoger er klædt på til bevægelse i un-

dervisningen 

- EL informerer om tiltag i medarbejdergruppen. DGI-besøg, samt skolebe-

søg. 

- Motion og bevægelse til diskussion. Fordele og ulemper diskuteres. 

- Motion og bevægelse differentieres i de tre hjemområder. 

- SKB vil gerne have fokus på motion og bevægelse i fremtiden. 

 



 

         3/4 

 

6. Skolebestyrelsens synlighed 

Der ønskes en drøftelse af hvilke tiltag, der kan iværksættes så skolebestyrelsen 

kan blive mere synlig blandt forældre og personale. 

Referat: - Beslutning om at være synlig til storforældremøderne. Følgende fordeling 

besluttes; 

- HJ3 – MT og AJ 

- HJ2 – AJ, RB og PV 

- HJ1 – AJ og TK 

- Beslutning om at AJ sender information ud – evt. omkring uddybning af et 

af SKB dagordenspunkter. 

 

7. Eventuelt 

• Herunder evalueres mødet. 

Referat: - Punkt omkring læringsstile tages op på et kommende SKB-møde. 

- BV – rundvisning på skolen i det kommende skoleår for SKB. 

- JE – info omkring sikker skolevej.  

- JE har ønske om ikke at være en del af SKB længere. 

- Forslag om brugen af medier i undervisningen. Fokus på etik. Revision af 

vores devicepolitik på et kommende SKB møde. 

- Tiltag med en ordstyrer godt, samt styring af talerækken. 

 
 
Venlig hilsen 
 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bjørn Visborg 

 

Skoleleder 
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Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder 

Skoleåret 2019/20 

Alle møder er fra kl. 17.30 – 19.30 

 

Mandag d. 26/8-19 

Tirsdag d. 24/9-19 (med klasseforældrerådene) 

Onsdag d. 9/10-19  

Torsdag d. 7/11-19 (storforældremøde) 

Onsdag d. 4/12-19 

Tirsdag d. 14/1-20 

Torsdag d. 13/2-20 

Mandag d. 23/3-20 

Tirsdag d. 5/5-20 

Onsdag d. 17/6-20 

 


