
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 2/10 kl. 19.00-21.30 på afd. Byen 
Til stede: 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 2.D & 4.D;  
Junge, Byen – 2.E; Steen Kortbek, Øst – 0.A & 2.B; Morten Hansen, Øst – 0.B & 5.O; Lisbet Bogh 
Sønderby, Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Øst 
– 4B & 6A 
Medarbejderrepræsentanter: Nigel Earle Gordon Thomas, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 
Elevrepræsentanter: Esther Stender Larsen, Øst – Kamilja Kallerup, Byen 
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors  
Gæster: Elena Christensen 
Fraværende: Ulrik Lindorf Christensen, Peter Nørskov, Johanne Kühl, 
 
 

Punkt Tid Referat 
1 Velkomst og præsentation af de 
nye elevrådsrepræsentanter 

 Kamilja 6D 
Esther 3A 
 

2 Nyt fra elevrådet  Elevrådet har holdt et møde, hvor de konstituerede 
sig, Det overordnede tema for elevrådet arbejde er 
endnu ikke fastsat. 

3 Forældredagen  Der er indkommet mange tilmeldingerne, men ikke 
alle klasser er dækket. 
Onsdag deler vi overblikket med alle skolens 
forældre og peger på de gode ideer fra andre 
klasser. Vi opfordrer alle til at byde ind på hele 
årgange.  

4 Pause   
5 Dialogmødet – høringssvar  Drøftet, justeret og besluttet 

 
Princip ang. ”indskrivning og klassedannelse” 
(https://xn--rkildskolen-fgb.dk/wp-
content/uploads/2018/07/principper-for-
indskrivning-og-klassedannelse.pdf) sættes på som 
punkt på kommende møde 

6 Skolebestyrelsens arbejde  Udsættes 
7 evt  Philip: 

Drøftelse af forældrehenvendelse ang. princip om 
lærerskift mellem3. og 4. årgang. 
Palle: 
Renovering af udearealer og p-plads. 
JAJ har fået nyt job, KS og HJ skal opereres, KH skal 
på pension d. 1/11. Vi er i kontakt med gode bud 
på, hvem der kan sættes på deres opgaver. 
Trivselsundersøgelse for skolens personale sættes i 
gang efter efterårsferien. 



Der er indvielse af nye faglokaler torsdag d. 4/10 kl. 
16 på Byen fredag d. 5/10 kl 15 på Øst. 
Budgettet ligger snart klar til godkendelse.  
 

8 Forslag til punkter til kommende 
møder 

 Princip ang. ”indskrivning og klassedannelse sættes” 
(https://xn--rkildskolen-fgb.dk/wp-
content/uploads/2018/07/principper-for-
indskrivning-og-klassedannelse.pdf) på som punkt 
på kommende møde 
 
Lisbeth:  

- Traditioner 
- Brug af frivillige i skolen 
- Kiss and ride-muligheder på begge 

afdelinger 
 
- Vision for skolen 
- Opfølgning på solsikkens 
områder inden for 
information og 
kommunikation 
Et ”anderledes” samarbejde – case, 
øvelser etc. 
 

 
 
- 


