
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. september kl. 17.00- 19.45 
 
 
Til stede 
Christian Falstrup, Mette V. Hansen, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette Åsing, Karina Bekker, 
Fahreta Kadic, Christian Christensen og Tanja Grøn Damsgaard 
 
Afbud fra 
Lisbeth Wohlert, Mhadi Al-Diwan, Freya Frandsen Ohlsen, Michael Rasmussen Moshin Sabri Al-Issa og Inge 
Johanne Andersen 

 

 

Referat 
- Opfølgning på mødet med formandskabet i Børne- og 

uddannelsesudvalget 
o Opsummering af vision og opridsning af kommende tiltag bl.a. 

kommunikationsstrategi 

o Christian Christen tager kontakt til Lisbeth Tofting ift. inddragelse af 
hende og en evt. invitation til et skolebestyrelsesmøde 

 
- Elevrådene 

o Orientering ift. status på elevrådene 

 
- Forældrebetalingen til kost v. lejrskole i udlandet 

o Først drøftelse af overvejelser ift. en mindre forhøjelse af kostbeløbet ved 
lejrskoleturen til udlandet. Derefter enstemmig positiv beslutning af en 
mindre forhøjelse. Maksimum egenbetaling til kost er aftalt til 500 kr., og 

kun gældende ved tur til udlandet i udskolingen. 
 

- Kvalitetsudvikling og rekrutteringsarbejdet 
o Videreudvikling af Den Røde Tråd 
o Nye tiltag (Åbent Hus, forældregruppe indskolingen m.m.) 

o Udviklingen af SFO’en 
 Information og drøftelse af punkterne under Kvalitetsudvikling og 

rekruttering, herunder: 
 Tæt samarbejde med børnehaverne i distriktet 

 Inputs fra ad hoc udvalget (Forældre-ambassadørkorps kobles til vejene 

– kortlægning, må vi bruge E-boks, branding,muleposer med materialer, 

synlighed og kommunikation til børnefamilier i området, åbent hus 

facebookgrupper, evt. brug af faciliteterne på skolen (fodbold på 

banerne) 

 Folder deles ud i distriktet 

 Nye tiltag i SFO´en: Ture ud af huset, synlighed Ture ud af huset – 

Nørrestrand, bondegårdsbesøg, synlighed om aktiviteter, aldersopdelt 

aktiviteter, børnebasket, møde med 4. klasse, E-sport – gamerrum, 

kontaktpædagoger mm. 

 

- Nyt fra skolen: 
o MTA – fortsættere 

 Udsættes 

o Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne 



 Orientering 
 

- Evt. 
o Præsentation af udviklingstanker ift. Langmarkskolen som idrætsskole 

ved Christian Christensen. Christian inviterer Søren Jochumsen til et 

skolebestyrelsesmøde 
o Orientering fra forældre bl.a. ift. div. bekymringer 
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