
 

 

 

SKOLEBESTYRELSEN 

 
21. november 2022 

 
 

   Afbud: Juliane, Xenia 

 
Pkt. 
 

 
Dagsorden Referat 

1.  
Godkendelse af referat fra mødet  
d. 29. september 2022 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt - dog udsættes evaluering af bevægelsesprofilen til en anden gang. 

3.  

Siden sidst – ganske kort 
 
Orientering  
 

Formanden:  
Intet til referat  
Elevrådet:  
- Skolefest i overbygningen var en stor succes med god stemning. 
- Kursus med undervisningsmiljørepræsentanterne fra elevrådet 
- Undersøgelse på vej på undervisningsmiljøområdet 
Medarbejderne:  
- Klyngeuge med motionsdag 
- Temadag: Naturfag 25/10 
- Matematikkens dag 
- Skolefester indskoling og mellemtrin 
- Skole-hjem samtaler 
- Teater 
- Juleklippedag den 29/11 
Kontoret: 
- To barselsvikariater er slået op 
- Skolefester for børnene 
Skolernes Samråd 14/11: 
- Tema: Besparelser og høringssvar 
- Hvordan arbejder vi sammen som bestyrelser? 
Skole og Forældre: 
- Intet til referat 
ØK: 
Næste møde er til februar 2023. 

4.  
Skoleudviklingsamtaler  
Orientering og drøftelse 

Rikke orienterede om skoleudviklingssamtaler, der erstatter kvalitetsrapporten. 
Skolebestyrelsen lavede proces, og dette bidrag tages med til skolens skoleudviklings-
samtale den 5/12. 
På et kommende bestyrelsesmøde fortæller skolens ledelse om samtalen. 

5.  
Høringssvar: Sparekatalog  
– generel besparelse BL 

Spareforslagene blev gennemgået. 
De efterfølgende bemærkninger til spareforslagene bruges til udarbejdelsen af et hø-
ringssvar. Deadline 2/12. 

6.  
Princip: Lejrskole  
Revision og godkendelse  

Princippet blev godkendt. 
Notatet om lejrskoler blev drøftet. Det rettes til, så det passer til skolens virkelighed. 
Skolebestyrelsen prioriterer muligheden for lejrture højt. 

7.  
Evaluering af bevægelsesprofilen 
og ATK 
Drøftelse  

Udsat 

8.  Input til nyt fra Bestyrelsen 

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger. 
November: Maria - undervisningsmiljørepræsentanter, skolefester alle tre klynger, jule-
klippedag, høringssvar på besparelser i Herning Kommunes skoleområde. 
December: Steen 
Januar: Jan 
Februar: Line 
Marts: Juliane 
April: Gitte 
Maj: Maria 
Juni: Jens Christian 



 

 

 

9.  Punkter til kommende møder 

Invitation af et byrådsmedlem fra Børne- og Familieudvalget eller en lokal politiker 
Hvordan værner vi om vores værdier? 
Evaluering af bevægelsesprofilen og ATK 

10.  Evt.  Intet til referat. 


