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O = Punkter til orientering   D = Punkter til drøftelse   B = Punkter til beslutning 

1. Velkommen til elevrådsrepræsentanterne og introduktion til SB (O)                          

2. Meddelelsesbogen i Meebook v. Henrik Nielsen (O)  

• Elevplaner erstattes af meddelelsesbog. 

• Meddelelsesbogen skal benyttes fra dette skoleår.  

• Meddelelsesbogen er ikke en erstatning af AULA.  

• Skolen melder ud når der er adgang til Meddelelsesbogen for forældre 

• Skolebestyrelsen udarbejder principper vedr. Meddelelsesbogen. Til foråret 2023 revurderer 
skolebestyrelsen principperne.  

3. Meddelelser (O)                                                                                                                

A. Elevrådet  

• ”Bag for en sag”- dagen var en stor succes og der blev indsamlet et flot beløb til 

Børnetelefonen. 

• Elevrådet mødes ca. hver 14.dag. 

 

B.  Formanden 

Intet at berette. 

 

C. Skoleledelsen 

• På baggrund af kontakt til Folkeregisteret har Centeret oplyst flg.:  
I forbindelse med flytninger til c/o adresser og flytning af børn, føres der kontrol af 
flytningerne i Borgerservice.  
 

• Skolens pædagogiske udvalg evaluerede de fire flexdage og motionsdagen i uge 41 d. 
10.11.2022. 
 

• To punkter, der ifgl. årshjulet skulle have været behandlet på dette møde udsættes til næste 
møde den 13.12.2022: 

o Forretningsordenen for skolebestyrelsen  

o Principperne for skolens virksomhed  
 

• Orientering om brug af skolens område efter lukketid. 
Mange af de ældste elever, samt elever fra andre skoler, mødes på skolens område, når 
mørket falder på. Der har været episode med druk, støj og ildspåsættelse. Opslag "Ophold 
på skolen i aftentimerne og weekenden" sendt til forældrene på 4.-9. årgang fra Casper 
Lauridsen og Tania Kristiansen via AULA den 10.11.2022. SSP samt Hvidovrevagten er 
orienteret. 

 
 

D. MED-udvalget 

Først møde i december. 

 

E. SFO-forældrerådet 

Intet at berette. 

 

F. Skolekontaktrådet 

Intet at berette. 

 

G. Kontaktforældre 

Intet at berette. 

 

H. Andre 



Intet 

 

4. Drøftelse af Distriktændringsprincipperne (D)                                                              

• Skolebestyrelsen drøftede de nuværende principper efter anmodning fra Center for Skole og 

Uddannelse, så Kathrine, som deltager i SKOK-mødet den 24. november 2022, er ”klædt på” til 

den faglige drøftelse.  Skolebestyrelses medlemmer har ikke en fælles holdning til principperne, 

men har et ønske om at få konkretiseret og præciseret, så vidt at det er muligt, principperne 

vedr.: Faglokaler, ”sikring” af tre- spor samt trafiksikring af veje.  

 

 

5. Skolebestyrelsens arbejde denne indeværende valgperiode (D & B)                                   

Pba bl.a.drøftelserne på skolebestyrelsesmødet d. 13.10.2022:  

 

      A. Rammer for bestyrelsens samarbejde og processer 

Ønske om et godt samarbejde trods forskelligheder. 

Aftale: Åbenhed og klare aftaler. Kun brug af officielt papirer og kun underskrive sig som SB-

medlem, hvis der er enighed herom. Formand og næstformand udsender høringssvar og 

meddelelser sammen fremadrettet. 

 

 

B. Prioriteret liste over hvilke emner/områder bestyrelsen skal arbejde med – Punktet udskydes til 

næste BS møde den 13.12.2022. 

 

 

6. Mobilfri skole (D & B)  

Der udarbejdes et skriv, som udsendes via AULA.  

 

                                                                                                     

7. Eventuelt (O)  

Vedrørende Lærernes Dag  

Aftale: Efter ønske fra de ældste elever, sendes besked herom også til udskolingseleverne 

fremadrettet. 

 

Beslutning: Julemad kl.19.00 til næste SB-møde den 13/12.2022.  

 

  



 

 

 

 
 


