
 

SKOLEBESTYRELSEN 

       SNEJBJERG SKOLE 

Torsdag den 11.06.2020 

STED: Snejbjerg Skole, TID: 18.30 -21.00 

Fmd. initialer: JM  

Til stede: 

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), elevrådet Marcus 

Melau, Brian Rasmussen (BR), Lillian 

Krarup (LI), Mads Medom Madsen (MA) 

 

Afbud: Josefine, Trine 

 

 

 

Vi starter med lidt mad i anledning af julen. 

1. Temadrøftelse ”Godt ry ude i byen” 

Drøftelse med udgangspunkt i liste med 

temadrøftelser. 

 

Hvordan kan vi skabe/bevare et godt ry? 

Opslag på nettet – hvordan håndteres de? 

(facebook) 

 

 

Drøftelse af diverse debatter på Snejbjergs byside på Facebook. 

Drøftelse af diverse debatter på forskellige klassers Facebook 

eller i Messenger-grupper.  

Skolens egen Facebookside bruges udelukkende til positiv 

kommunikation og ’pral’. 

 

Hvordan kan man ’blande sig’ og få skilt ud, når det bliver 

beskidt og eskalerer?  

Opfordre utilfredse til at holde en sober tone og henvende sig 

direkte til skolen eller skolens bestyrelse, hvis der er noget, man 

ønsker at drøfte.  

Har du roser om Snejbjerg Skole, så sig det til alle – har du ris 

så sig det direkte til os.  

 

Opfordring til nye facebookgrupper gives på forældremøder i 0. 

klasse. Have en tovholder på facebooksiden fx forældrerådet. 

Reminder om at det er en side for alle. Har man noget, der kun 

angår få, så direkte kontakt.  

 

Forældrefoldere – opdateres med digital takt og tone. 

2. Elevrådet Skadesbarometeret hænges op efter sommerferien.  

Der laves et særskilt regneark, hvor man kan følge pengenes 

gang.  



3. Princip omkring fællesskab. 

 

Drøftelse af udarbejdet udkast og evt. 

beslutning. 

 

” Princip om fællesskab 

(arbejdstitel) 
 

Det fremgår af folkeskoleloven, at 

undervisningen skal sikre, at alle elever 

udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder 

socialt, og trives i skolens faglige og 

sociale fællesskaber. 

Skolebestyrelsen tilskynder aktiviteter, der 

understøtter skolens og SFO´ens arbejde 

med elevernes udvikling i skolens faglige 

og sociale fællesskaber. Dette gælder i og 

uden for undervisningstiden, på tværs af 

årgange, klasser, køn og etnicitet. 

(Her kunne man måske nævne nogle af de 

ting, der allerede foregår med fare for, at 

det bliver en facitliste)” 

 

 

Princippet blev drøftet, tilrettet og godkendt.  

 

4. Børneuniverset og byggeønsker 

 

På grund af stigende børnetal i Snejbjerg 

og de mange matrikler for Børneuniverset 

er der påbegyndt et planlægningsarbejde 

omkring et evt. kommende 

institutionsbyggeri. Det er altså ikke 

besluttet, men undersøges. 

Drøftelse af eventuelle kommentarer fra 

Snejbjerg Skole til et eventuelt byggeri. 

 

I øjeblikket arbejdes der med forskellige scenarier for at 

udbygge Børneuniverset.  

Et af scenarierne ligger som tilbygning til skolen ud mod 

Snejbjerg Hovedgade.  

 

Betragtninger fra SB: 

Vi er meget positiv stemt for løsningen i forlængelse af skolen.  

Opmærksomhedsfelter, hvis valget falder på matriklen her: 

Muligvis mangel på udearealer eller flytte udearealer.  

Trafikforholdene i spidsbelastningsperioden, sikre sikkerheden. 

Plads til udbygning af skolen, hvis behovet for tre spor opstår. 

OBS på  at få lavet en langtidsholdbar helhedsløsning for hele 

området.  

5. Skoleårets planlægning (2020-2021) 

 

Orientering omkring skoleårets 

planlægning, herunder fagfordeling og 

førskolens overgang til Snejbjerg Skole  

pr 1. juni, som kommende 0. klasse. 

 

Fagfordelingen er færdig og skemaene er i dag sendt til 

gennemsyn hos medarbejderne.  

Klasselisterne til de kommende 0. klasser og de kommende 9. 

klasser, der skal lægges sammen til to klasser sendes ud inden 

for den kommende uges tid.  

Der er indkaldt til fyraftensmøde for de kommende 0. klasser (1 

forælder pr barn) tirsdag i den kommende uge. 

 

Skoledagens opbygning er uændret for indskolingen, for 

mellemtrinnet er der lange dage tirsdag-onsdag-torsdag. 

Udskolingen stort set uændret.  

Busbørn fra udskolingen kommer til at få ventetid om fredagen. 



6. Mødeplan kommende skoleår til 

godkendelse. 

 

Der foreslås flg. møderække 

Torsdag 13/8-2020, mandag den 14/9-

2020, tirsdag 20/10-2020, onsdag 2/12-

2020, torsdag 28/1-2021, onsdag 24/2-

2021, tirsdag 23/3-2021, mandag 26/4-

2021, torsdag 20/5-2021, onsdag 9/6-2021 

 

Heraf et fællesmøde med Engbjergskolen 

fx 20/10-2020 ud fra tidligere drøftelser. 

 

Datoerne godkendes.  

Mødetidspunktet 18.30-21.00 anbefales den kommende 

bestyrelse. 

 

Tour de bestyrelse er datosat til d. 26. oktober 2020 

7. Referat, opfølgning fra sidste møde, 

siden sidst, orientering og meddelelser. 

 

- Corona 

- Opfølgning madordning SFO. 

- Status på kantineordningen skolen. 

- Opfølgning vedrørende trafik omkring 

skolen. 

- Skygge på legepladsen 

- Økonomirapporter, evt. spørgsmål. 

 

 

Corona – der undervises fortsat efter nødbekendtgørelsen frem 

til sommerferien. På en del årgange køres der fortsat med hold 

frem for klasser. Nogle klasser laver klasseafslutning i den 

sidste uge op til sommerferien.  

Ressourcer – der laves optælling af udgifter til ekstra ressourcer 

til værnemidler, legeredskaber, minestrimmel, ekstra personale. 

I øjeblikket forventer vi, at vi kan gå til normal drift efter 

sommerferien.  

På Snejbjerg Skole har vi ikke haft kendte og konstaterede 

tilfælde af corona hverken blandt medarbejdere eller elever. 

 

Økonomirapporter blev gennemgået.  

SFO’ens økonomi er afhængig af vippeafregningen og budgettet 

korrigeres løbende nedad, når der er børn, der udmeldes. Det ser 

pt. fornuftigt ud.  

Skolens økonomi ser ligeledes fornuftig ud. Indvendig 

vedligeholdelse er der 174.000 kr afsat til. Mange af disse er 

allerede brugt, dels på værnemidler.  

 

SB-valg. Der er to nye medlemmer, der har meldt sig på banen. 

Anja ønsker genvalg. Der mangler fortsat to medlemmer til 

bestyrelsen.  

 

Mette Helene har haft en henvendelse vedr. UltraNyt i 

undervisningen. Appel til lærerne om at huske at fortælle 

forældrene, hvis børnene ser noget, der skal følges op på 

derhjemme, eksempelvis voldsomme klip. 

8. Eventuelt. 

 

 

9. Næste møde. 

 

Torsdag d. 13. august 2020 kl. 18.30-21.00  

 

 

 


