
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 22. april kl. 18-21 hos Henriette, Kjellerupvej 12 

Afbud:  

 Vi starter med at spise sammen ☺ 
 

Pkt. 1 Husrødderne 
Anna og Fie er på lejr – men Alfred og Astrid er forhåbentlig med og kan fortælle 
om hvad eleverne er optaget af lige nu  
REF: Der er ikke husråd ligenu. Vi forventer at det starter op efter sommerferien 
igen. 
Det er super rart at vi nu kan samles på årgangene. Det har været rigtigt godt og 
det er blevet udnyttet til at spille alle mulige ting sammen. 
6. årgang har stået for bevægelsesugen, for de andre årgange med en masse 
aktiviteter. 

Pkt. 2 Hjemmesiden  
Opfølgning på sidste møde: Hvad skal der på hjemmesiden under 
skolebestyrelsens punkt? Der er foreslået en video, hvor medlemmerne fortæller 
om arbejdet i skolebestyrelsen, og der er foreslået skriv omkring det.  
Vi fordeler opgaverne imellem os  
REF: Punktet kommer på næste møde 

Pkt. 3 Skolebestyrelsen næste år 
Hvem er vi i bestyrelsen, og hvordan fordeler vi ansvarsområderne imellem os. 
Der er valg til skolebestyrelsen til foråret – hvordan får vi skabt opmærksomhed 
omkring arbejdet, så vi får et godt valg og får sammensat en god bestyrelse? 
REF: Skolebestyrelsen ønsker at have tid på de første forældremøder på 0. 
årgang, indskoling og mellemtrin til at fortælle om skolebestyrelsesarbejdet. 
Der skal vælges ny formand på det første møde efter ferien. 
Bruunshåbs 200 års jubilæum, vil gerne involvere skolen i fejringen. – Der var 
planlagt noget omkring oktober 2022. Stine sidder med i ”Bruunshåb jubilæum 
rådet” som repræsentant fra skolebestyrelsen. 
Kan der gøres som ved skolens jubilæum, så der evt. kan omlægges en skoledag 
til en weekend så skolen kan være med i det. 

Pkt. 4 Mødekalenderen 
Kan datoerne godkendes? Hvornår skal vi have fællesskabsdag? 
REF: Der kan evt. kigges på om d. 24/8 kan ligge en anden ugedag end tirsdag. 

 



Pkt. 4,5 Skoleårets planlægning 
REF: Skolen sender børnenes skoleskemaer til bestyrelsen. Særlige dage 
oversigten er ikke helt klar, men den formidles også. 
Der er efterlyst en form for køleskabsoversigt over særlige begivenheder som kan 
hænge i hjemmene, så det er nemt at se og huske. 
Der er kommet en opsigelse fra en lærer, stillingen bliver slået op, så der er 
samtaler inden 1. september og forhåbentlig tiltrædelse 1. oktober. Stine er 
skolebestyrelsens repræsentant til ansættelsessamtalerne. Vi forventer samtaler 
26. august. 
Vi holder åbent i SFO/klub d. 23. december – planen for sfo/klub åbent/lukket er 
godkendt af bestyrelsen 

Pkt. 5 Evt. og beskeder  
REF:  
Paddle anlæg bag hallen: Det går fremad med paddle anlægget. – Det er tænkt 
som et fleksibelt tilbud for foreningens medlemmer. Der vil også være pay and 
play. Der vil også bliver lavet samarbejde med Møllehøjskolen, så det kan prøves i 
undervisning og fritid. 

 Mødekalender 2021-22 Forslag 
 
24. august 17-19 
27. september (fælles med Overlund – tidspunkt kommer senere) 
7. oktober 19-21 
24. november 17-19 
18. januar 19-21 
2. marts 17-19 
7. april 19-21 
17. maj 17-19 
16. juni 18-21 (Sommerafslutning) 
 
 

Ideer til 
kommende 
punkter 

- Bruunshåb 200 års jubilæum 
-  

 

 


