
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Torsdag den 13.08.2018 

STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -21.00 

Fmd. initialer: ?? 

Til stede: 

 

Niels Røjkjær Dalmose (ND), Trine 

Hvidbjerg Kryger-Jensen (TJ) Tanja 

Wøldike Møller Madsen (TM), Anja 

Møller-Vestfal (AMV), Marlene 

Damgaard (MD), Klaus Asbæk (KA), 

Monika Bukhave Fruergaard (MF), 

Johannes Mølgaard (JM), Stefan 

Brændgaard (SB), Brian Rasmussen (BR), 

Lillian Krarup (LI), Mads Medom Madsen 

(MA) 

 

Afbud: Mads Medum Madsen 

Fraværende: Niels Røjkjær Dalmose 

 

Konstituering af skolebestyrelsen 

 

Præsentation af bestyrelsens medlemmer. 

Konstituering af skolebestyrelsen jævnfør 

forretningsordenen for skolebestyrelsen. 

 

Der skal vælges formand og næstformand 

for det kommende skoleår. 

 

Bilag 

Forretningsordenen for skolebestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.  

Brian gennemgik forretningsordenen for Snejbjerg Skoles 

skolebestyrelse.  

 

Formand: Anja Møller-Vestfal 

Næstformand: Marlene Damgaard 

 

 

 

 

 

1. Skolebestyrelsesarbejdet  

 

 

Hvad er skolebestyrelsens opgaver? 

 

Lukkede møder, beslutningsreferat. 

 

Oplæg ved skoleleder. 

 

Brian gav et oplæg om skolebestyrelsesarbejdet og opgaverne i 

en skolebestyrelse. 

Gennemgang af lovgrundlaget for skolebestyrelsen. 

Hæfte fra Skole og Samfund om skolebestyrelsens arbejde 

bliver rundsendt. 

 

 

 



2. Årsplanlægning skolebestyrelsen 

 

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. 

 

Hvilke principper har skolebestyrelsen på 

Snejbjerg Skole vedtaget. 

 

Herunder mødeplan for det kommende 

skoleår. Bekræftelse af møderækken.  

 

Bilag: 

Mødeplan kommende skoleår. 

 

Drøftelse af hvad skolebestyrelsen gerne vil sætte på 

dagsordenen på møderne.  

 

Walk-and-talk parvist gav gode emner til kommende 

temadrøftelser. Vedhæftet. 

 

 

Mødeplanen blev drøftet. Datoerne er fordelt på rullende dage.  

Mødestart 18.30 er fin.  

 

Forplejningsønsker: Ikke for tungt. Gerne kiks med ost og 

varieret.  

3. Deltagelse i Kirkelysamarbejdet. 

 

Engbjergskolen, menighedsrådet og 

Snejbjerg Skole har gennem en del år 

været sammen om Kirkelysamarbejdet. 

 

Der er blevet udbudt forskellige foredrag i 

dette regi til forældrene. 

Der har siddet en repræsentant fra 

skolebestyrelsen i Kirkely-udvalget (Mette 

Helene Kirk). 

 

Valg af repræsentant til Kirkely-udvalget, 

hvis bestyrelsen fortsat ønsker at være en 

del af dette samarbejde. 

 

Fra Snejbjerg Skoles bestyrelse deltager Trine Hvidbjerg 

Kryger-Jensen 

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. 

 

SB-repræsentanterne deltager på forældremøderne efter 

vedhæftede plan.  

 

Input til kort oplæg: 

Hvad vil vi arbejde med i SB dette år.  

Anja laver stikord og sender rundt. 



5. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Økonomi Snejbjerg Skole og SFO 

- Coronasituationen 

 

Brian delte økonomirapporter ud for hhv. skole og SFO og 

forklarede hvordan udskriften er opbygget.  

Snejbjerg Skoles økonomi ser fornuftigt ud og vi forventer ikke 

at lave et overskud eller underskud. 

Snejbjerg Skoles SFO ser ligeledes fornuftig ud. Denne konto 

kan svinge i forhold til forældrebetalinger og ind- og 

udmeldinger af børn.  

 

Coronasituationen 

Det er ikke længere undervisning efter nødbekendtgørelsen, 

men efter folkeskoleloven.  

Der er fokus på håndhygiejne og afstand, når det er muligt.  

Vi har valgt at minimere forældre inde på skolen i skoletiden. 

Der appelleres til, at der kun kommer 1 forælder pr hjem til 

forældremøderne og bruge trapperne til møderne.  

6. Eventuelt. 

 

 

7. Næste møde. 

 

Mandag d. 14. september 2018 kl. 18.30-21.00 

 


