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onsdag den 4/3 kl. 18.30 – 21.30 

 

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: Mette, Heidi 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat  

2. 18.30- 
19.00 

Siden sidst  
- SFO og børnehave 
Isenvad 
To sygemeldinger i børnehaven. Der er etableret vikardækning. 
Meget regn gør det svært at komme så meget ud, som man gerne vil. 
Der måtte en slamsuger til, for at fjerne vand fra området omkring børnehaven og 
SFO. 
 
SFO Nordre Skole 
Jørgen Erik er kommet godt i gang. Der er en mange spændende opgaver. 
Der arbejdes på at få et vikarkorps til SFO´en, hvis der fx er sygdom. Det bliver nok 
via studerende. 
Der bruges en masse tid på indskrivning af kommende 0. kl.s elever. Der er møde 
med nye forældre og elever d. 5. marts. Der bliver nok to 0. klasser. 

 
- Skole inkl. SGU 
Isenvad: 
To sygemeldte medarbejdere er så småt på vej tilbage. Der er lagt en plan frem til 
sommerferien. 
Ellers er det bare hverdag med store og små projekter. 
Opfølgning på lederevaluering. 
 
Nordre: 
Indskrivningsmøde for kommende 0.kl. d. 5. marts. Her vil der være en turnus, så 
forældre og børn kommer til børnehaveklasselederne, ledelsen og SFO. Forud for 
mødet er der lagt en kabale ift. ønsker af skole. Derefter har de enkelte byskoler 
sendt breve ud til forældrene. 
D. 22. april fra 18.30-21.00 er der dialogmøde tværs og BU udvalg. Bilag til mødet 
er sendt ud. Her lægges op til, at deltagerne byder ind med emner til dialogmødet. 
Mødet er for alle medlemmer i SB. MØDET ER SENERE BLEVET ANNULLERET.  
 
Deltagere: Marie-Louise?, Stella, Louise?, Ole? 

 
- Forældregruppen 
Der har været afholdt det første møde i erfa-gruppen, som i første omgang var for 
de tre byskoler. 
Erfa-gruppen skal udvides til at være for alle skolebestyrelserne i kommunen 
Møderne skal foregå rundt omkring på skolerne i kommunen. 
 
Fra Isenvad er der kommet et forslag om et tiltag ift. øget samarbejde mellem 
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forældrerådene, SB og - gerne på tværs af Nordre og Isenvad.  
Punktet behandles af Isenvad i første omgang. Derefter besluttes det, om det skal 
være et fælles punkt for hele skolebestyrelsen 

 
- BU-politikken 
Skolen arbejder på forskelligvis med BU-politikken. Det ser meget spændende ud. 

3. 19.00 – 
19.15 

Nyt fra elevråd  
Elevrådet arbejder med BU-politikken. 
Ideen er et skole-OL. Gerne i fire lektioner. Det skal nok være i uge 20. 
Der bliver omkring 25 poster. 
SB støtter elevrådes forslag om skole-OL. Så de kan bare gå i gang. 

 

4. 19.15 – 
19.25 

Opdatering på mobilfri skole 
Nordre: 
Der har været tre henvendelser vedr. mobilfri skoletid.  
De små elever synes, det er nogle smarte kasser til opbevaring af mobiltelefoner. 
 
Isenvad: 
Vil fastholde den eksisterende ordning for mobiltelefoner i 0.-2. kl. At de har 
telefonen med, men den skal ligge i tasken. 
 
På mellemtrinnet er der lige nu en opmærksomhed på, hvor meget eleverne bruger 
mobiltelefonen i 12- pausen, hvor eleverne plejer at have telefonen. Umiddelbart er 
der ikke et problem med brugen af mobiltelefoner. Hvis der sker en eskalering, så 
kan der indføres mobilfri skoletid. 

 
 

5. 19.25 – 
19.35 

Opdatering på valg til bestyrelsen 
Det kører efter planen. Der er valgmøde d. 31. marts. 
Prik gerne kandidater til SB. 
Louise vil gerne stille op, hvis det kan blive for to år. 
Stella genopstiller. 
Lise-lotte og Lene vil gerne fortsætte, hvis der ikke findes andre forældre til børn 
med særlige behov, som vil i SB. 
Der kan være brug for suppleanter. 

 

6. 19.35 – 
19.50 

Info om GDPR’s betydning for brug af fotos 
GPDR betyder at der ikke længere kan lægges billeder på facebook, hvor elever 
kan genkendes. Forældre må heller ikke lægge billeder på facebook, som 
personalet har taget. Der må derimod gerne lægges billeder ud af fx produkter.  
Hvis skolen skal lægge billeder ud af elever, så er det på Aula og alle personer på 
billedet skal tagges.  

 

  Kaffe  

7. 20.05 - 
21.15 

IS: 

- Skolefest 28/5 
Der er et koncept, som kan genbruges. Bestyrelsen bliver tovholder. Der søges 
forældre til konkrete opgaver. Fællesspisning med fælles ta’ selv bord kl. 17.15 
Diskotek kl. 19.00 Indskolingen slutter kl. 20.30 mellemtrinnet slutter kl. 21.15 
Eleverne har lavet en række forslag til aktiviteter. 
Der bliver åbent for forældre og søskende. 
 

- Næste skoleår (timefordeling m.m.) Gennemgang af timefordelingsplanen. 

Vi skal overholde kravene fra ministeriet m.h.t. de fag faglige timer. Der bliver færre 
UUV timer. 

 

- Forældreråd på Isenvad skole – om opgaver og forventninger (punkt 

fra forælder) 
Forældreråd. Der er kommet en henvendelse fra D1 forældreråd, som gerne vil øge 
samarbejdet med bestyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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Det vil være godt, at det bliver mere synligt, hvad der er på dagsorden og hvad der 
har været drøftet. Dagsorden kan lægges ud på Aula, og referater lægges på 
hjemmesiden. 
Punkter sættes på den fælles dagsorden på næste bestyrelsesmøde. 

 
NO: 
- Budget 20/21: Fremlægges efter små justeringer, da der var et lidt større beløb 

til fordeling end først beregnet. 
Fremover skal budgettet fremlægges for den samlede bestyrelse. 

 
- Skolefest 
Plan gennemgået, plantegning vist, og vagtplan drøftet og delvist udfyldt. 
 
- Status på næste skoleårs timefordeling 
Gennemgået og godkendt.  

 
- Orientering om MoMo, PLC, PLF 
Kort orientering. 

 
- Status på brug af biblioteket 
Der er fundet løsninger, så eleverne får lidt bedre mulighed for at låne bøger. Fx 

ved at bruge en hel lektion hver 14. dag i stedet for ½ lektion hver uge. 

8. 21.15 - 
21.25 

Personalesager 
 

 

  Opslag på Aula fra SB 
- Mobilfri skoletid startet op på Nordre.  
- Elevrådet på Nordre vil gerne lave skole-OL i forbindelse med BU-

politikken. Opbakning fra SB. 
- Pga. GPDR må der ikke længere være billeder, hvor man kan 

genkende eleverne på skolens facebook. 
- Valg til SB. Der er valgmøde d. 31. marts på Nordre Skole for 

begge skoler. 
- Skolefester planlægges. Afvikles d. 2. april på Nordre og d.28. maj 

på Isenvad. 
- Ny timefordelingsplan gennemgået, hvor der er taget højde for 

justeringen af folkeskolen. 
- Trafikudfordringer for Nordre i perioden hvor Stensbjerg Allé er 

lukket. 

 

 21.25 - 
21.30 

Evt.  

 
Punkter til kommende møder: 
- Nyt dobbeltkram og sammenskriv med ny BU-politik evt. værdigrundlag. 
- Hvordan vil SB prioritere overskud fra skolefesten til elevaktiviteter. Nye legeredskaber. 
 


