
   
Skolebestyrelsesmøde nr. 154 
 
 
 

  

Skolebestyrelsesmøde i Isenvad 
Mandag den 6/1 kl. 18.30 – 21.30 

 

Mandag 6/1 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Mette 

Tirsdag 4/2 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole 

Onsdag 4/3 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

Torsdag 16/4 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 6/5 Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Ole 

Onsdag 3/6 Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene 

 
 

Afbud:  
 

Punkt: Tidsramme: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat  

2. 18.30- 19.00 Siden sidst  
- SFO og børnehave 
- Skole incl. SGU 
- Forældregruppen 
- BU-politikken 

 

3. 19.00 – 19.15 Nyt fra elevråd  
 

 

4. 19.15 – 19.55 Fælles vision om sundhed og trivsel:  
Med afsæt i referat fra sidst (indsat nederst) og desuden 
vedlagte bilag findes ideer til konkrete indsatser/tiltag. 

 
x 

  Kaffe  

5. 20.10 - 21.15 IS: 
- Kvalitetsrapport 
(Færdiggørelse af udtalelse) 
-Økonomi (hvis mere tid) 
 
NO:  
-  Kvalitetsrapport (Færdiggørelse af udtalelse) 
- Orientering om MoMo, PLC, PLF 
- Opfølgning på mobilprincip 
(drøftelse af igangsættelse + evaluering) 
- Status på brug af biblioteket 
 
 

 
x 
 
 
 
 
er 
sendt 
 
x 

6. 21.15 - 21.25 Personalesager 
 

 

7.  Opslag på intra fra SB  

 21.25 - 21.30 Evt.  

 
Punkter til kommende møder: 



   
Skolebestyrelsesmøde nr. 154 
 
 
 

  

 
Til punkt 4 - Referat fra sidst: 
 
Fælles vision om sundhed og trivsel:  
Med afsæt i bilagene og dine egne værdier, hvad tænker du skal være målet med indsatsen om 
sundhed og trivsel? 
(Hver mand fremlægger kort;-) 
Vi tog en runde på mødet, hvor vi bl.a. kom ind på: 
 

- Sund kost – bl.a. udfordre kageordningen 
- Bevægelse og aktiviteter – herunder legepatrulje 
- SGU i de ældste klasser. 
- Aktiviteter, der frem trivslen 
- Hvad siger WHO og Sundhedsstyrelsen 
- Den mentale sundhed. 
- Den fysiske sundhed. 
- Røg - herunder snus 
- Mobilfri skoletid 
- Mobning – nul tolerance 
- Fællesskabende aktiviteter. 
- Faglig og social trivsel 
- God pausekultur med samvær og bevægelse 
- Kostvaner 
- Nærvær 
- Skolernes værdier og trivselsindsatser. 
- Dyrke forskellighederne 
- Dannelse 
- Leg og dannelsen af leg 
- Tillid og tror på sig selv og hinanden. 
- Bæredygtighed 
- Bod og kostvaner 
- Have det godt med sig selv og sine omgivelser 

 
Det skal være håndgribelige indsatser, for at bestyrelsen kan arbejde videre med det. Indsatserne 
skal kobles sammen med skolernes værdigrundlag, dobbelt kram, BU-politikken m.v. 
 
Skolebestyrelsens kompetencer er: 

 Tilsyn med skolens virksomhed, undtagen personale- og elevsager 
 Stille spørgsmål 
 Påvirkning af skolen ved formulering af principper 
 Beslutningskompetence vedr. budget, ordensregler, værdiregelsæt og evt. konkret 

madordning 
 Udtaleret og -pligt 

 
Fra Isenvad: 
Vi har en kostpolitik fra 2012 liggende (er vedlagt).  

I vores indskolingsfolder skriver vi, at det skal være sunde madpakker børnene medbringer. 

Der er blevet arbejdet med KRAM/dobbeltKRAM med Vestre skole men dokumenterne er ikke at finde) 

Vi holder os til kommunens ryge- og alkohol politik, og efterlever motion på almindelig vis ved bevægelse i 

undervisningen og trivselsarbejdet Skoleglæde.nu 

 


