
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Onsdag den 14.08.2018 

STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -21.00 

Fmd. initialer: JM 

Til stede: 

 

Kristine Andsbjerg (KA), Trine Hvidberg 

Kryger-Jensen (TJ) Tanja Wøldike Møller 

Madsen (TM), Mette Helene Dahl Kirk 

(MHK), Jacob Melau (JM), Camilla Bjerg 

(CB), Anja Møller-Vestfal (AMV),  

Josefine Brix (JB), Stefan Brændgaard 

(SB), Brian Rasmussen (BR), Lillian 

Krarup (LI), Mads Medom Madsen (MA) 

 

Afbud: Kristine Andsbjerg 

Fraværende: Tanja Wøldike Møller 

 

 

Konstituering. 

 

Konstituering af skolebestyrelsen jævnfør 

forretningsordenen for skolebestyrelsen. 

 

Der skal vælges formand og næstformand 

for det kommende skoleår. 

 

Bilag 

Forretningsordenen for skolebestyrelsen. 

Jacob Melau er valgt som formand. 

Mette Helene Dahl Kirk er valgt som næstformand. 

 

 



1. Skolebestyrelsesarbejdet det 

kommende skoleår. 

 

Lukkede møder, beslutningsreferat. 

Oplæg BR. 

 

Drøftelse omkring hvilke emner/temaer, 

som skolebestyrelsen kunne tænke sig at 

komme omkring i det kommende skoleår, 

samt prioritering i forhold til tid på året. 

 

Et af emnerne skal være SFO, da der er en 

forpligtigelse for skolebestyrelsen i 

forhold til SFO. 

 

Herunder mødeplan for det kommende 

skoleår. Bekræftelse af møderækken.  

 

Bilag: 

Mødeplan kommende skoleår. 

 

Proces og drøftelse af temaer for det kommende års 

temadrøftelser i SB: 

 

Brainstorming: 

Sammenhold på tværs af årgange 

Minimere brug af vikarer 

Elever med skolevægring 

Positive og tilfredsstillende trivselsmålinger 

Høj faglighed hos medarbejdere og elever 

Dygtige til inklusion 

Understøtte at skolen har et godt ry 

Trivsel 

En aktiv skole - idrætsskolen 

En skole uden problemer med stoffer og ballade - SSP 

At der tænkes ud af boksen i undervisningssammenhæng 

Et godt læringsmiljø 

Fællesskaber på tværs af alder og køn og idrætsaktiviteter 

Et godt sted at være 

Gode oplevelser 

God og faglig undervisning 

Elever der trives 

Selvstændige elever 

God opførsel online 

Skygge på legepladsen 

God undervisning og trivsel for lærerne 

Bruge forældreressourcen - forældre som medspillere 

 

Derefter gruppearbejde, som renskrives og rundsendes. 

 

Brian informerede om skolebestyrelsens tavshedspligt. 

 

SFO 

Der skal udarbejdes principper i Skolebestyrelsen og derefter 

mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Skabelon vedlagt til 

dagens møde.  

Dette skal dagsordensættes på næste møde. 

 

Mødeplanen for årets møder i SB blev bekræftet. 

2. Princip omkring klasseforældreråd. 

 

Opfølgning fra sidste møde omkring 

emnet og evt. vedtagelse af det reviderede 

princip. 

 

Bilag: 

Revideret princip klasseforældreråd. 

Det reviderede princip for klasseforældrerådene blev godkendt.  

3. Revidering af forretningsorden for 

SB. 

 

Drøftelse og evt. beslutning af ændret 

forretningsorden. 

 

Bilag: 

Forretningsorden skolebestyrelsen 140819 

 

Forretningsorden for SB. 

Følgende skal ændres: 

Punkt 1 Skæringsdatoen ændres til 1/8. 

Punkt 3 Der aftales en møderække for et skoleår ad gangen. 

Punkt 14 Skolens ledelse udarbejder referat.  - tilføjes 

Punkt 15 Skolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder og 

pædagogisk leder for SFO. 

Punkt 16 puttes ind under pkt 14. 

Punkt 17 protokollen ændres til referatet. 



4. Deltagelse på forældremøder. 

 

Tidligere beslutning omkring deltagelse på 

forældremøder betyder, at vi skal have 

lavet en fordeling omkring deltagelsen i de 

forskellige forældremøder. 

 

Drøftelse og evt.udarbejdelse af 

manuskript til brug ved skolebestyrelsens 

deltagelse i forældremøder. 

 

Deltagelse på forældremøderne blev aftalt. Se bilag. 

 

Stikord til snakken: 

Trafikken. Google-billede af skolen tilsendes lærerne.  

Det vi har arbejdet med i det sidste år i SB: 

Foldere til mellemtrin og udskoling, mobilpolitik, kantinen, 

vikarer, princip for klasseforældreråd, SFO, justering af 

folkeskolereformen, 

Temaer til årets drøftelser.  

5. Snejbjerg Skoles SFO. 

 

Hvordan er vi kommet i gang med den nye 

opgave, SFO. 

Orientering ved pædagogisk leder Mads 

Medom Madsen. 

 

- Opstart 

- Madordning 

- Information 

 

SFO er sat i søen fra 1. august.  

Der er pt. 168 børn i SFO. Det ligger lidt højere end vi havde 

forventet.  

Tjek-ind er flyttet ind i klasselokalerne, så SFO-personalet går 

ind i klassen inden timen slutter. SFO-pædagogerne har timer i 

skolen og flere af SFO-medhjælperne er vikarer. 

 

Madordningen via godskolemad har haft lidt start-

vanskeligheder. Prisen for august var for stor. Der er pt. kun 20 

med i madordningen. 

Det kan skyldes, at nogle forældre ikke har fået beskeden.  

 

Der er ansat en morgenåbner, en barselsvikar(pædagog) og en 

pædagogmedhjælper. Der er pt opslået et barselsvikariat. 

 

Der holdes fælles personalemøder for alle medarbejderne i SFO 

om onsdagen. Der arbejdes på at udarbejde et årshjul og en 

månedsplan.  

6. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Økonomi Snejbjerg 

- Trafikopfølgning, kontakt til 

Borgerforeningen. 

-  

Økonomiudskrifterne lægges ind til 

selvstudie. 

 

Økonomiudskrifter for skole og SFO blev gennemgået af BR. 

Det ser fornuftigt ud i forhold til at der er 5/12 af budgetåret 

tilbage. 

 

Opfølgning fra sidste møde vedr. trafikken - skubbes til næste 

møde. 

 

Der er opslået et barselsvikariat for en børnehaveklasseleder til 

efter efterårsferien. 

7. Eventuelt. 

 

 

8. Næste møde. 

 

Onsdag d. 18. september 2018 kl. 18.30-21.00  

Der skal vælges ny repræsentant til Kirkely-udvalget ved næste 

SB-møde. 

 

 


