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REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG 21. FEBRUAR 2011 
 

 

BESLUTNINGER (17.00-18.00 - INKL. EN LILLE PAUSE) 

1. Godkendelse af dagsorden: ok 

2. Godkendelse af referatGodkendelse af referat fra arbejdsdøgn - 

21-22/1. 

De første linjer vedr. rammer for mål og indhold i SFO flyttes ned 
under det relevante punkt 

3. Orientering om SBFU-sagerSBFU’s morgenmøde 8. februar. Intet 

4. Næste arbejdsdøgn.                                                                                         
Allan har foreslået, at vi næste gang tager en tur i sommerhus. Det 

bliver i givet fald ultimo august og der er tale om et sommerhus, 
som skolen allerede har booket i forbindelse med udviklingsarbejde 

for hhv. indskoling, mellemtrinet og udskolingen. Link til 
sommerhuset findes i mailen. Alternativt kunne vi, som vi plejer 

tage en dagstur til Tunø, der også byder på meget spændende 

“udstyr” (se vedhæftede billede)Vedtaget, at det bliver i Ebeltoft. 

DRØFTELSER (18.00-19.00) Så vidt muligt sendes skriftlige 

oplæg til skolebestyrelsens medlemmer inden mødet. 

5. Opsamling og status på arbejdet med årets temaerVi skal 
have lavet en tidsplan e.lign. for arbejdet med forårets temaer: 

Fællesskabsfølelse, Pauser, Kommunikation og SFO - mål og 
indhold. I den forbindelse skal vi drøfte hvordan vi kommer 

videre/igang. 

SFO og forældrerådet har en arbejdsgruppe, der igangsætter 
arbejdet med mål og rammer for SFO. 

 
Fællesskabsfølelse – i undervisningsdelen vil det bl.a. være 

inklusion som et udviklingsarbejde blandt lærere og pædagoger. 
Det vil være temaet for opstartsdag ved skoleåret 2011-12. 

Det væsentlige spørgsmål overordnet er, hvordan temaet 
fællesskabsfølelse kan se i et større perspektiv. Traditioner på 

skolen – idekatalog – tænke langsigtet – evt. inddrage de forskellige 
afdelingsbeskrivelser. 

 
Kommunikation: Allan afholder møde senere med deltagelse af 

Pernille Gamborg, Peter Riis og Klaus Sørensen. 
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Pauser: intet nyt p.t. 
 
 

AKTUELLE SAGER (19.00-19.10) 
6. XXXSkoleledelsen orienterer. Intet 

 
 

Orientering (19.10-19.50) 

7. InklusionOrientering ved skolens ledelse om indsatsen på det 
pædagogiske område i forhold til indsats området inklusion. 

Se pkt. 5 
 

8. BudgetBudgetsituation ved skolens ledelse under forudsætning af, 

at der meldt noget “troværdigt” ud fra forvaltningen. 
 

Skolen har i slutningen af uge 7 modtaget revideret budget for 
2011. Det viser, at der pga. af kommunens besparelser er godt kr. 

500.000. 
Forventet regnskab: skolen måske lande med et mindre underskud, 

men der mangler stadig nogle endelig tal. For SFO forventes der et 
overskud på ca. kr. 500.000 

 

9. Forsøg med fripasSkolens ledelse orienterer om et projekt, som 
skoler og primært SFO’er i Højbjerg har fået til et forsøg med at 

“fastholde” områdets unge i de lokale fritidstilbud. 

 
Marc orienterede om projektet, der har udsatte børn som 

målgruppe. M.h.t. inddragelse af fritidstilbud skal der tænkes meget 
bredt. Det bliver et samarbejde mellem SFO, VIAUC og de frivillige 

foreninger i området, idet de øvrige SFO’er i området er med i 
projektet. Der tænkes bl.a. uddannet 2 fritidsvejledere i skolens 

SFO. De forskellige foreninger skal have kontaktpersoner til 
projektet, og der skal nedsættes en styringsgruppe samt en 

projektgruppe. Der er en mindre egenfinansiering af projektet. 
 

10. VideoovervågningGennemgang af logfilen for 2010. 

 
Der har været 5 situationer, hvor der har været set på billeder i 

forbindelse med bl.a. indbrud og brand på skolens område. 
 

11. Evt. (19.50-20.00)Intet                         

Ref. 
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