
 
 SKOLEBESTYRELSEN  
 
SB møde mandag den 4/1 2018 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet  
Godt nytår!  
REFERAT 

 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, Sussie Vørre, Mette 
Harder-Georgi, Karsten Henriksen, Louise Østergaard, Chinwe Weber, Lisbeth Jørgensen. 
 
Afbud: Kim Tilsted Nielsen, Helene Robetje 
 

Gæster: Gitte Plambeck, administrativ leder.  

 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
Pkt:  
37. Godkendelse af referat Godkendt  
 

38. Budget 2018. Herunder gennemgang af forventet lønforbrug, fagkonti og timer/midler der 

anvendes til forebyggende arbejde/elever med særlige behov. Drøftelse og godkendelse. Gitte 
Plambeck, administrativleder, deltager under dette punkt.  Gitte og Charlotte gennemgik forventet 
forbrug for 2017 og Budget 18 for både skole og SFO. Budget 2018 godkendt.  Fælles for både 
skole og SFO bemærkes det at løn forventes balancere i 2018, det betyder at der ikke er plads til 
ekstraordinære lønudgifter. 

 
39. Værdigrundlaget. Det blev på sidste møde aftalt at SB gik i tænkeboks og overvejer hvad SB 
kan byde ind med den eftermiddag forældrene inviteres i marts. Beslutning. Forslag om 3 runder a 
20 min for forældre i hver af de 3 afdelinger, hvor SB fortæller om arbejdet med værdigrundlaget. 
SB mødes inden næste møde og udtænker en mere detaljeret plan. Selve sæt i gang eventen 
finder sted onsdag d 21. marts fra kl 16-18 for børn, forældre og ansatte. 

 

40. Forretningsorden. Forslag ny tilrettet forretningsorden. Behandling og beslutning. Bilag 
udsendes af Mette. Ændringer til forretningsordenen blev gennemgået, det skrives nu rent, og er 
derefter godkendt. 

 
41. Revidering af principper: Princip om smykker(CK), Princip for Klasseråd(Mette), Princip for 

sund kost(Chinwe), Princip for anvendelse af mobiltelefon(Lisbet). De ansvarlige sender forslag til 
princippet til hele bestyrelsen inden mødet 4/1. Behandling og beslutning. Bilag: Princip om 
smykker. Alle principper med ændringsforslag blev gennemgået, de skrives nu rent, og betragtes 
herefter som godkendt. Bortset fra princip for anvendelse af mobiltelefon, her kom en del 
ændringsforslag, det blev derfor besluttet at dette princip tages op en sidste gang på næste SB 
møde 

 
Principperne kan læses her: 
https://egholmskolen.skoleporten.dk/sp/p421652/text/Principper%20og%20handleplaner  
 
42. Meddelelser fra personale, forældreforeningen, SFO, elevråd, ledelse og medlemmerne, 
formand  Intet 

 
43. Punkter til kommende møder:  

 Antimobbestrategi 

 



 

 

 Indhold og formål for SFO klubben.  

 Det koordinerende forældreråd  

 Kontaktforældre og deres rolle.  

 Trivselsundersøgelsen/skolens arbejde hermed og ressoucecenterarbejdet v/Brian  

 Dato og indhold for dialogmøde  

 Datofastsætning og indhold til DKF(besluttet at invitere til to bestyrelsesmøder årligt – evt. 
kort inden ordinært møde starter?)  

 
44. Evt.  

OBS; på næste møde skal SB huske på at ansøge om at omlægge USU til 2 læreretimer 

Forslag om ”en punktparkeringsplads” hvis/når der dukker emner op undervejs, og så skal der 
holdes møde under maden. Dette for at undgå tiden der skrider 

 

 

45. Lukket dagsorden (5 min)  

 
Ref: Sussie 
 



Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

Ref 


