
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 3. marts 2020 
kl. 17.30-20.30 
Ikke til stede: Kristine, Frank, Anne og Elisabeth 

 
1. Godkendelse af referat fra den 27. januar 2020 

 
2. Orientering og drøftelse efter besøg af Vej og Park vedr. 

skolevejsskiltning etc. Hvad gør vi herfra? 30. min. 
 

Josefine orienterer om besøget fra Vej og Park. De 
eksisterende skilte vurderes gode nok og kan ikke ændres. 
Skolen kan selv bekoste kys og kør skilte – skolen skal dog 
selv undersøge om lokalplanen vil acceptere dette. 
Derudover blev der talt om krydset i begge ender af M. Bechs 
allé med. De ansatte fra Vej og Park sagde at 
skolebestyrelsen skulle skrive deres ønsker til Vej og Park, 
så dette kan behandles på et møde. Disse ønsker på 
baggrund af besigtigelsen sendes til Vej og Park.   
 

3. Temamøde sundhedsindsatser den 16. april 2020 kl. 17.30-
19.30 Hvem har lyst til at deltage? 10 min. 

 
Thomas har tilmeldt 2-3 stykker og udover Lilian melder en eller 
to af de andre fra skolebestyrelsen sig til dette temamøde. 
Thomas skriver ud til SB om dette i forbindelse med udsendelse 
af referatet. 

 
 

4. Budget 2020 og Regnskab 2019 
Bilag eftersendes og/eller gennemgås på mødet 30 min. 
 
Thomas gennemgår regnskabet for 2019 og budgettet for 2020. 
Dette tages til efterretning og godkendes af SB. 
 

5. Orientering om struktur proces, herunder præsentation af 
indsats i udskolingen 30 min.  
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Side 2 af 2 

Der træffes beslutning om skolens fremtidige struktur den 27. 
marts. Det er ledelsen på baggrund af drøftelser og dialog i 
MED, PU, PR-møder og ved MUS. 
 
Peter fortæller om udskolingsindsatser og om den nyeste 
forskning fra Canada vedr. indretning af ”Tænkende 
klasseværelser”. SB tages med i lokalerne for at se den fysiske 
indretning. 
 

 
 

6. Nyt fra 
 
- Elevråd 

Taler om gallafesten og om deres nye initiativ med at lave 
en patrulje af de ældste elever, der vil stå om morgenen ved 
kys og kør banen, så de yngste elever kan få en følgeven 
ind til klassen.  
 

- Forældre – ønske om at Mobbehandleplan gennemgås og 
drøftes på næste SB-møde 

- Medarbejdere – fortæller kort 
- Ledelse – fortæller kort om Folkeskolefestival, samtaler 

vedr. ansættelse af faglig leder for yngste området, Studietur 
til TE X i Rødovre 
 

7. Evt. 
Intet. 

 
 
Referent  
Peter Mogensen 
   
 


