
   

  

 
 

Skolebestyrelsesmøde 173 
lørdag den 2/10-21 kl. 9.00 – 15.00 i Ikast 

 
Afbud: (Personale og elever er fritaget) 
Referat fra skolebestyrelsesdagen  
 

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 

 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1. 9.00 Morgenkaffe 
 

 

2. 9.20 – 
9.40 

Siden sidst (need to know) 
Isenvad børnehave, SFO og Skole: 
Børnehavens tag er færdig og blev færdig før tid. Dejligt. Nu kan man 
indtage bygningen igen. 
Nyhedsbrev er på vej. Handler bl.a. om at børnene skal lære at være 
inde. 
 
Stump- og eventyrevent har været afviklet for indskoling. Super 
arrangement. 
Der har også været skolekoncert – gospel. Det har været på begge 
skoler. 
 
Nordre Skole og SFO 
Trafikinformatør har været på besøg i udskolingen. 
Kort orientering om personalesituationen – herunder barsler og 
nyansættelser. 
 
Der har været besigtigelse af skolegården med henblik på ny asfalt og 
løsning vedr. støttemuren langs bedkanten, hvor flere sten ligger løse. 
Desuden blev der også set på udkørslen fra den store P-plads, hvor der 
er dårlig oversigtsforhold. Der regnes på det og prisoverslag sendes til 
skolen, som derefter skal vurdere, hvad der kan sættes i værk. 
 
 
Nordre Skole var ikke informeret om, at Stensbjerg Alle blev lukket pga. 
asfaltarbejde i perioden 30/9-4/10. Det undrer skolen? 
 

- Kvittering på budgetforlig laves af Marie-Louise. 

 



   

  

 

3. 9.40 – 
14.45 

Opdatering af sundhedspolitik 
 
Medbring egne tanker og ideer til indhold for  
2 x K-R-A-M (se bilagene) 
 
Der arbejdes med opdatering af politik for begge matrikler med mest 
muligt fælles indhold. 
 
Fra seneste SB: 
- 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? 
 
Bestyrelsen har arbejdet med dobbelt-kram. Det har været i form af 
tegninger a la BU-politikken, slogan og med uddybende tekst. 
Gennem gruppearbejde, brainstorm og fællessnakke kom der ideer til 
indholdet til et revideret dobbelt-kram. Ideerne er skrevet ind og samles 
til et dokument. 
Der arbejdes videre med indholdet på efterfølgende bestyrelsesmøde/-
møder. Derfor skal ledelserne på begge matrikler runde eksisterende 
dobbelt-kram og forhold sig til, hvad der kan bruges der fra 
sammenholde det med noterne fra bestyrelsesdagen. Den nye teksten 
deles op i ”Sådan tænker/mener vi…” ”Sådan gør vi…”  
 
Skal sundhedsplejersken inddrages og hvornår? 
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4  Opslag til AULA 
Fælles 
Bestyrelsen har arbejdet med sundhedspolitikken og i den forbindelse 
med dobbelt-kram, som er en kommunal skabelon. Det har været i form 
af tegninger a la BU-politikken, slogan og med uddybende tekst. 
Gennem gruppearbejde, brainstorm og fællessnakke kom der ideer til 
indholdet til et revideret dobbelt-kram.  
Der arbejdes videre med indholdet på efterfølgende bestyrelsesmøde/-
møder 
 
Nordre: 
Der regnes på, hvad det koster at lægge nyt asfalt i skolegården mod 
vest og kan der findes en anden løsning i stedet for støttemuren langs 
bedet i skolegården. Der regnes også på, hvad det koster at ændre 
udkørslen fra den store p-plads, så der kommer bedre oversigt.  
 
Nordre Skole var ikke informeret om, at Stensbjerg Alle blev lukket pga. 
asfaltarbejde. Det undrer skolen? 
 
Isenvad: 
Børnehavens tag er nu færdig. Dejligt! 
Der har været et super arrangement med stump og eventyr. 

 



   

  

  (Middag og kaffe indlægges, når det passer)  

5.   
Eventuelt 
På fremtidige møder vil det være en fordel at være mere 
procesorienteret og mindre langbordsdrøftelser. 
 
Drøftelse af starttidspunktet for skoledagen på Nordre Skole, som er kl. 
8.10. Hvorfor starter skoledagen ikke kl. 8.00? Den korte forklaring er, at 
det er pga. busserne, der hænger sammen med andre busruter. 

 

 
Punkter til kommende møder:  


