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Skolebestyrelsesmøde i Isenvad 
tirsdag den 7/9 kl. 18.30 – 21.30 

 

Tirsdag 7/9 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Marie Louise 

Lørdag 2/10 NO Bestyrelsesdag 

Torsdag 4/11 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger  Stella 

Mandag 6/12 NO Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Lene 

Tirsdag 4/1 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Søren 

Onsdag 2/2 NO Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole 

Torsdag 3/3 IS Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

Torsdag 31/3 NO Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 2/5 IS Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise 

Onsdag 1/6 NO Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Stella 

 
Afbud: Jørgen Erik, Stella 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Præsentation - done 
Godkendelse af referat - godkendt 

 

2. 18.30 - 
18.50 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad: 
Børnehaven har været to uger i skoven pga. udskiftning af taget. 
Der var heldigvis godt vejr i hele perioden. Nu er alle tilbage igen i 
bygningerne i Isenvad.  
Der kommer en ny studerende til dec. 
 
Nordre: 
Intet pga. fravær 
 
- Skole inkl. SGU 
Isenvad: 
Der har været aktivitetsdag og tur til Esbjerg for indskolingen. 
Der er lavet aftaler med barselsvikaren, der starter efter uge 42. 
 
Nordre: 
Der har været afviklet skolekoncerter. Det var super. 
Der arbejdes fortsat på at få en aftale vedr. asfaltering af 
skolegården. 
 
- Forældregruppen 
Problemer ift. cykelkælderen. Børnene stiller ikke cyklerne, som 
anvist. Vigtigt at gentage træningen i skolen og snakken 
derhjemme. 
 
SSP-arrangement ligger på et tidspunkt, hvor der er morgentræning. 
Det er vigtigt, at der er en god kommunikation mellem skole og 
morgentrænere, når der skal ske aflysninger. 
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Det er fortsat en del usikkerhed, hvad aftalerne er ift. lejrskoler, 
klassekasser og fundraising. 

- Se i principperne på skolens hjemmeside 
- Kan der laves en lille vejledning, som kan tages med til 

forældremøderne? 

3. 19.00 – 
19.10 

Nyt fra elevråd  
Elevrådet har arbejdet med BU-politikken. Elevrådet vil gerne 
arbejde videre med: 

- Fællesskab er en fælles sag 
- Lige muligheder kan kræve en hestesko. 

Elevrådet arbejder videre med ovenstående på næste 
elevrådsmøde 
Elevrådet vil også gerne drøfte mobiltelefonprincippet. Der laves 
forberedelse af punktet til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

4. 19.10 – 
19.20 

Status på Corona 
Test af 9-11 årige bliver snart en mulighed. Der sendes anmodning 
til samtykke ud på AULA. Forældre på 3.- 5. klassetrin er orienteret 
via AULA. 
Der er kommet nye retningslinjer vedr. nære kontakter. Det kommer 
til at betyde, at der bliver færre hjemsendelser, fortsat mange test. 

 

5. 19.20 – 
20.00 

Opsamling angående: 
a. Brev fra Bording daginstitution drøftet på sidste møde. 
Skolebestyrelsen støtter brevet fra Bording daginstitution. Alan giver 
besked videre. 
b. Frokostordning i Børnehuset 
Forslag til brev til forældrene uddelt på mødet. 
Skolebestyrelsen beslutter at etableringen af madordningen ikke 
sendes til afstemning hos forældrene. Dels er ordningen dyr for 
nogle familier, dels er det uklart, om der er mere end et måltid 
inkluderet i prisen, dels kan det komme til at udhule børnehavens 
økonomi, hvis der skal bruges ressourcer til håndteringen af det 
praktiske. Desuden er det problematisk, at det er en kollektiv 
beslutning, hvor det ikke er muligt at fravælge ordningen. Så 
skolebestyrelsen vil ikke støtte etableringen af en madordning de 
næste to år. 
Allan melder opad i systemet, at det vil være en kæmpe fordel, hvis 
oplægget til udbuddet om to år er mere gennemskueligt og tager 
højde for familiers forskelligheder.  
Kan man i stedet bruge samme ordning som skolerne med 
skolemad.nu ? 

 

  Kaffe  

6. 20.15 – 
21.15 

Sundhedspolitik 
Se vedlagte bilag, der samler op på historikken og viser nuværende 
politik for Nordre (Isenvad har ikke en gemt udgave) 
 
a. Drøfte ideen fra miniudvalg om at lægge sundhedspolitikken ind 
under BU-politikken 
Det er ikke længere en god ide. 
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b. Drøfte sammenhæng og forskelle ml Isenvad og Nordre – fælles 
politik eller ej? 
Del kan være noget fælles, hvis det giver mening. Det skal være to 
forskellige dokumenter, der tager udgangspunkt i de lokale forhold. 
Dobbelt krammet kan med fordel være mindre ordrig og bestå af 
overordnede sætninger, der kan give en retning inden for hvert 
tema. 
 
 
c. Evt. arbejde videre med udkastet fra 2020, som tager afsæt i 
Nordres tidligere version. 
 
Dobbeltkrammet bringes på skolebestyrelsesdagen.  
-Som forberedelse til skolebestyrelsesdagen skal alle forberede sig 
på formuleringer og/eller tegninger, der kan være i et nyt 
dobbeltkram. 
Dobbeltkrammet kan måske laves til otte tegninger a la BU-
politikken. 
Hvordan kan bestyrelsen støtte forældrene i forhold til punkterne, 
der er i dobbeltkram? 

7. 21.15 – 
21.25 

Personalesager 
Samtaler til fast stilling på Nordre den 20. sept. fra ca. kl. 15.00. 
Louise, Liselotte og Lene kan deltage. 

 
 

8.  Opslag til AULA 
Fælles: Der har været afviklet gode skolekoncerter med spændende 
og anderledes musik. 
9 -11 årige får snart mulighed for at blive testet i skolen en gang om 
ugen. 
Dobbeltkram/kost og sundhedspolitik på skolerne skal revurderes.  
 
Nordre: Elevrådet arbejder med BU-politikken og har valgt to 
fokuspunkter ud. 
 
Isenvad:  
Børnehaven er tilbage igen i egne bygninger efter to uger skoven.  
Der har været aktivitetsdag for indskolingen samt tur til Esbjerg 
Bestyrelsen fravælger den kommunale madordning i børnehaven. 
Argumenterne kan læses i bestyrelsens referat fra september. 

 

 21.25 - 
21.30 

Evt. 
Lene melder afbud til bestyrelsesdagen d. 2. oktober.  

- Det gør hun ikke alligevel 

 

 
Punkter til kommende møder: 
 

- Dobbeltkram 


