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Referat af skolebestyrelsesmøde den 29. august 2018 kl.18.45 – 20.45 afholdes 
på skolelederkontoret 

 
Referent: Jeanette Mortensen 
 
Til stede: Maria, Martin, Marianne, Brian, Tina, Marianne A, Krista, Flemming og Jeanette  
Afbud: Pernille 
Udeblev: Kim. 
 
 

1. Valg af ordstyrer  
Tina blev valgt. 

 
2. Præsentation af skolebestyrelsesmedlemmer  

Medlemmerne præsenterede sig for hinanden. 

 

3. Konstituering 
Formand: Tina  

Næstformand: Brian 

 
Valgt for en fireårig periode: Brian, Martin, Pernille, Tina 

Valgt for en toårig periode: Marianne og Maria  
 

4. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
5. kl.19.15 - SFO2 og pc spil (Mads og Simon fra SFO2 deltager ved mødet) 

SFO2 ønsker at få en dialog med SB i forhold til E-sport. PGI mærkning på spil er en 
anbefaling. Personalet ønsker at få lov til sammen med børnene, at spille spil hvor PGI 
mærkningen er højere end børnenes alder. 

Personalet kan bedre styre hvad børnene spiller, hvis SFO køber spillene, og derigen-
nem kan børnene bedre guides i deres spil.  
SFO ønsker at starte op med et kørerkort for god etik i brug af spil, og brugen af nettet 

som en platform for spil. 
 
Der lægges vægt på spil, hvor børnene er afhængige af hinanden for at gennemføre 

spillet.  
Simon og Mads har tilmeldt sig et kursus i Odense: Børns IT sikkerhed og god etik. 

 
SB ønsker: 
Projektbeskrivelse. 

Forældre skal give tilladelse. 
           Vi vil være obs på at få pigerne på banen, så de også får et forum at spille i. 
           Der skal stilles krav til, at motion og styrketræning tænkes ind i projektet. 

SFO2 skal udarbejde projektbeskrivelse og forelægge for SB, inden det kan sættes i 

gang.  
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SB evaluerer projektet på mødet den 19. juni 2019. 

 
6. Informationer fra  

 Ledelsen  
o Nye medarbejdere 
o Markedsdag den 21. september kl. 15.00-18.00 
o Ny belægning på skolens område i tre etaper 
o Orientering om obligatorisk valgfag på 7.-8. årgang 
o Ændring af skolens principper §16B og overnatning/lejreskole 
o Orientering om 8. årgang 
o SB møder i skoleåret 18/19 – 29/8, 26/9, 21/11, 23/1, 27/2, 20/3, 1/5, 

19/6 
o Forplejning til SB møder 

 Skolebestyrelsen - Intet 

 Medarbejderne - Intet 

 Elevrådet - Intet 

 
7.  Budgetopfølgning, BOP2, orientering. 2 bilag 
     Orientering givet. 

 
8.  Mobilpolitik. Drøftelse  

SB ønsker at udarbejde et princip om, at vi er en skole, hvor eleverne ikke har mobilte-

lefoner frit til rådighed.  

Hvis mobilen ikke afleveres efter anmodning, inddrages telefonen, og den kan hentes 
på kontoret efter endt skole/SFO dag. 

Ved gentagne tilfælde af at telefonen har været afleveret på kontoret, indkaldes foræl-

drene til en samtale. 
 

Mobilforbuddet gælder for alle børn i kontrolleret ordning i SFO. Børn i ikke kontrolleret 
ordning skal have mulighed for at komme i kontakt med deres forældre, derfor skal de 
have mulighed for at bruge deres mobil. 
 

9.  Oversigt medarbejderfravær, orientering 
     Orientering givet, oversigten medsendes referatet.  
 

10.  Lille dialogmøde den 10. september. BUL ønsker at drøfte følgende: 
 - Budget 2019 

- Indførelse af Aula 
- Langsigtede anlægsplaner, herunder rengøring 
- Skolevalg 2019 
- Bæredygtighed/Grøn omstilling, fx Grønt flag på skolerne  
Derudover får hver skole 10 min. til at fortælle om, hvad der rører sig på skolen 
 

 FS giver udtryk for, hvilke punkter han ønsker at bringe op.  

 
11.  Eventuelt  
       Landsmøde 23.-24. november på Nyborg Strand. Tina og Brian overvejer at deltage. 

 

 



 

 

 

S. 3/3 

Godkendelse af referat fra Skolebestyrelsesmøde den 30. maj 2018 

 

 

____________________________  ________________________________ 

Tina Grønbæk    Flemming Schaaf 

 

 

 

 

___________________________  _________________________________ 

Marianne Bryld    Maria Bardtrum 

 

 

 

 

___________________________  _________________________________ 

Krista Hoffmann   Brian S. Qvist 

 

 

 

 

___________________________  ________________________________ 

Martin Olsen    Pernille Hoffmann-Jacobsen 

 

 

 

 

__________________________  _______________________________ 

Marianne Agerskov   Kim G. Rasmussen 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 


