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Skolebestyrelsesmøde i Ikast 
Tirsdag den 4/2 kl. 18.30 – 21.30 

 

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: Jørgen Erik Skou, Line, Heidi og Mette 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat  

2. 18.30- 
19.00 

Siden sidst  
- SFO og børnehave 
Isenvad:  
Pædagog i børnehaven sygemeldes pga. operation. 
Orientering om en anden sygemeldt pædagog 
Pædagogisk dag er afviklet i januar. God proces og der er lavet 
gode planer. 
 
Børnetallet er stigende i SFO. 
 
Nordre:  
Afsked med SFO-leder, Karen Hebsgaard i sidste uge. Både for 
børn, forældre, personale og venner/familien. Det var et par gode 
dage. Tak for 37 år, Karen. 
 
Lige nu arbejdes der med indskrivning til kommende 0. kl. og evt. 
visiteringer til specialklasser/baser. Vi regner med to 0. klasser på 
Nordre. 
 
- Skole inkl. SGU 
Isenvad:  
Orientering om to langtidssygemeldinger. 
Info om 5. årgang med AKT-indsats og ekstra forældremøde. 
Uge 6 program. 
Nye elever pga. tilflyttere. 
Planlægning af kommende skoleår og udsigt til at lærerne skal 
øges i undervisningstimetal. 
 
Nordre: 
Deadline på ansøgere til I-klasserne. Der er ansøgere til både 7., 
8. og 9. årgang. Ansøgere er spredt på flere idrætsgrene. Nordre 
kun tilbyder træning i håndbold, fodbold, svømning og badminton. I 
forhold til øvrige idrætsgrene skal der laves aftaler vedr. 
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muligheden for selvtræning. 
  
Mobilfri skoletid starter efter vinterferien. Der er indkøbt 
mobiltelefonhoteller til alle klasser. Præsenteres på lærermøde i 
uge 8. 
 
IUC skal have nedlagt deres fysiklokale og de skal i stedet have 
undervisning på Nordre. Derfor har vi fået en del af deres 
materialer og inventar. Desuden har vi købt en del brugte 
elevmøbler fra IUC. 
 
Renovering påbegyndes i vestfløjen samt nogle gangarealer. 
 
- Forældregruppen 
(Status Erfa bestyrelsesgruppe) 
Erfa-gruppen er nu blevet stiftet. Den består af medlemmer fra 
Nordre, Østre og Hyldgaard. Skal gruppen udvides til flere skoler 
Mulige emner: 

 Mobilfri skoletid 

 BU 

 Udlån af skoler vederlagsfrit 
 

Tømning af molokkerne – vælg et nyt tidspunkt, hvor der ikke er så 
mange forældre 
 
Henvendelse vedr. prioriteringer i forhold til k-møder. Der er 4 tider 
om måneden og det er ofte først til mølle. 
 
- BU-politikken 

3. 19.00 
– 
19.15 

Nyt fra elevråd  
Elevrådet vil gerne arbejde videre med to punkter  
”Fællesskab er en fælles sag” og ”Børn skal mærke livet er stort”  
Nyt varesortiment i boden? Elevrådet laver en markedsanalyse. 

 

4. 19.15 
– 

19.45 

Dobbeltkram 
Info og oplæg til det videre arbejde fra udvalget 
 
Udvalget kommer med forslag om, at den nye dobbeltkram skal 
tage udgangspunkt i den ny BU-politik. Gerne med en mulighed for 
at klikke sig rundt for at komme længere ind i en beskrivelse. 
 
Skal lægges på skolernes hjemmesider. 
 
Bestyrelsen skal gå i tænkeboks i forhold til, hvordan vi skal 
arbejde videre BU-politikken og det nye dobbeltkram.  

- Muligvis et arbejde til SB-dagen. Gerne på baggrund af et 
arbejde, som eleverne har lavet inden. 

 
 

5. 19.45 
– 

20.00 

Valg til bestyrelsen 
Gennemgang af valgproceduren og deadlines. 
Processen kører i februar, marts og april. I maj skal de nye 
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kandidater være valgt. 
 
Valgbestyrelsen består af: Bo, Marie Louise, Hanne, Stella.  
Valgbestyrelsen og Ole deltager d. 31. marts. Kl. 17.00- 18.00. Der 
kan med fordel være pizza e. lign. til de fremmødte. Måske 
reklame i SFO´en. 
Kender bestyrelsen nogen, som vil være kandidater. 
På valg er: Louise, Liselotte, Lene og Stella. 

  Kaffe  

6. 20.15 - 
21.15 

IS: 
- Status på næste skoleår  
(tildeling, normering, klasser) 
Der bliver en klasse mere, som skal dækkes med de samme 
personaleressourcer. Det betyder, at alle skal undervise mere. Det er 
ikke muligt at lægge klasserne sammen, da de så overstiger det tilladte. 

- Godkendelse af budget 2020 fra budgetudvalget (rammebeløbet) 
Budgettet blev gennemgået og godkendt.  
- Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet) 
Budgettet blev gennemgået og godkendt.  
- Orientering om SFO-Mål og indholdsbeskrivelse  
Blev gennemgået og godkendt 
- Forældrehenvendelse vedr. forventninger til forældrerådets 
funktion 
Ledelsen tager et udspil med til næste møde, hvor det skal drøftes. 

 
Evt: Mobilpolitik. Der udsendes en orientering vedr. mobilpolitik på 
Isenvad Skole. Det fungere godt, som det er nu, hvor eleverne på 
mellemtrinnet må havde deres mobil i middagsfrikvarteret. 

 
NO: 
- Status på næste skoleår  
(tildeling, normering, klasser) 
- Godkendelse af budget 2020 fra budgetudvalget (rammebeløbet) 
Gennemgang ved Bo. Budgettet er godkendt at bestyrelsen. 
 
Kort gennemgang af forslag til ny timefordelingsplan. Det vil være 
en fordel, at man samler timerne i et fag på en bestemt årgang. Fx 
musik på tredje årgang og n/t på fjerde årgang. Vær obs på femte 
årgang og naturfagsmaraton. 
 
- Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet)  
Gennemgang ved Bo. Budgettet er godkendt at bestyrelsen. 
 
- Kort drøftelse af forældregruppens rolle ifht. skolefest / indtjening 
penge vs. Lejrskole. 
Kort drøftelse. 
Det er fortsat vigtigt for 7. årgang for årgangens mulighed for at 
komme på lejrskole, at der laves et entre 
 

 
 
 
x 
 
x 
kommer 

 
 
 
 
 
 
x 
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- Orientering om MoMo, PLC, PLF 
 
- Status på brug af biblioteket 

7. 21.15 - 
21.25 

Personalesager 
 
 

 

8.  Opslag på AULA fra SB 
Nordre: Afskedsreception for Karen Hebsgaard 
Velkommen til ny SFO-leder Jørgen Erik Skou 
Mobilfri skoletid efter vinterferien. 
Elevrådet arbejder med BU-politik 
Forslag til ny timefordelingsplan med veksling til SGU og I-klasser. 
 
Nordre/Isenvad: 
Valg til skolebestyrelsen. Der skal vælges fire nye medlemmer.  
Opstart på nyt dobbeltkram, som skal skrives sammen med BU-
politikken. 
Gennemgang og godkendelse af budgetter. 

 

 21.25 - 
21.30 

Evt. 
Ole og Jane/Bo mødes til et planlægningsmøde d. 18. feb. kl. 
16.30-17.30 
Marie Louise står for kagebookning 

 

 
Punkter til kommende møder: 
- Justering af Folkeskolen (Ændringer af kommende skoleår) 
- Nyt dobbeltkram og sammenskriv med ny BU-politik evt. værdigrundlag. 
- Hvordan vil SB prioritere overskud fra skolefesten til elevaktiviteter. 
 
 
 


