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Skolebestyrelsesmøde tirsdag, den 8. november 2022 kl. 16.30-19.00 

Deltagere: Ebbe Kruse Vestergaard, Mathilde Alessia Friis, Iben Astrup Kristensen, Mohammad 

Amin Soleymani, Signe Mortensen, Henrik Højland Skaarup, Maj Kieffer Pedersen, Jesper 

Nørgaard, Lars Nielsen, Jette Præstholm, Zenia Bækby, Bo Marciniak og Mogens Bruun 

 

Fraværende: Maria Axelsen, elevrådet 

 

 

Dagsorden  Referat 

 

1. Korte 

informationer  

a) Elevråd 

b) Pædagogis

k Råd 

c) Skolebesty

relsen 

d) Skolens 

ledelse 

a) Det store elevråd har været i dialog med 

lærerne omkring aktiviteter i pauserne. 

Ligeledes arbejder de på en idrætsdag til 

foråret.  

Det lille elevråd arrangerede aktiviteter i 

forbindelse med Halloween fredag i uge 43.  

b) Vi har haft Udviklingsdialog for alle 

medarbejderne. Et alternativ til 

trivselsmålinger. Det pædagogiske personale 

er gået i gang med drøftelse vedr. 

meddelelsesbogen.  

Mange årgange er i fuld gang med skole-hjem-

samtaler. 

c) Intet til referat 

d) Jette Præstholm orienterede om 

klassekonferencer i indskolingen, mens der i 

overbygningen er fokus på 

uddannelsesparathedsvurdering.  

Fra kommunens side bliver der løbende fulgt 

op på skolens økonomi, også set i lyset af de 

stigende energipriser.  

Efteråret betyder også sygdom – både blandt 

elever og medarbejdere. Covid-19 skal 

betragtes som en hver anden sygdom.  

Vi har fokus på kvaliteten af rengøringen.  

Efter efterårsferien blev temperaturen 

nedjusteret til 19 grader.  

22. november er der møde med forældre til 

kommende børnehaveklasseelever. Vi 

forventer to klasser.  
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2. Udfærdigelse 

af årshjul 

Med baggrund i udkastet blev der tilføjet yderligere 

punkter. Se bilag.  

 

3. Drøftelse af 

princip vedr. 

meddelelsesb

og 

Efter en god drøftelse blev det besluttet, at 

skolebestyrelsen går med et princip, som omfatter 

minimumskravene. Samtidig vil bestyrelsen gerne, at 

det pædagogiske personale får mulighed for at 

arbejde med meddelelsesbogen og finde niveauet, så 

det giver mening for alle.  

Der vil løbende blive fulgt op på implementeringen af 

meddelelsesbogen fra skolens ledelse og 

skolebestyrelsen   

4. Struktur Vi afventer det videre forløb omkring strukturen. Der 

er planlagt nye møder i de forskellige udvalg.  

5. Budgetopfølgn

ing 

Mogens Bruun gennemgik kort status på skolens 

økonomi. Hver måned skal vi indberette til Skive 

Kommune vedr. forventet regnskab. Vi forventer at 

komme ud med et resultat, hvor vi lander tæt på 0.   

6. Evt.  Intet til referat 

 

Referent: Mogens Bruun 

 

 

 

 

  
 

 


