
 

 

 

 

 

MØDEREFERAT 

 

Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse 
 
Mødedato 

18. januar 2016 

Mødested/lokale 

Personalerum 

Mødetidspunkt kl. 

19.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

21.00 
Deltagere  

Else, Lars, Nikolaj, Marie, Kristina, Janus, Camilla, Pernille, Anette, Lene, Thomas, Connie, Jonas og Clara 
Afbud fra 

Camilla, Else (går tidligt), Jonas og Clara, Nikolaj 

 
Dato 

17-09-2015 

Mødeindkalder 

Connie Tolderlund Hadberg 

Direkte telefonnr. 

76 81 40 30 

Journalnr. 

17.01.01-P35-6-14 

 

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden (2 min) 

Ingen kommentarer 

 

2. Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (15 min) 

Ledelse: Vi samarbejder med børnehaverne om den gode overgang, 

skolelederen har været i begge børnehaver og lave oplæg om at starte i skolen, 

status på indskrivning, henvendelse fra forælder til teknisk forvaltning om 

gelænder ved trappe til Skrædderbakken, status byggeri. 

Kristina: OBS: Kursus om Skolebestyrelses tilsynsopgave, meld ind, hvis I 

ønsker at tage afsted 

Lene: skolefest – indbydelse udsendt. 5. klasse spiller Peter Pan. Fastelavnsfest 

onsdag i uge 5 (lille afdeling til og med 3. klasse). 

 

3. Elevråd (orientering) (5 min) 

Skoleleder har deltaget i møde og drøftet ønsker, bl.a. trampoliner. Elevrådet 

har i foråret fået kr. 5.000,- til at anvende. De skal blive enige om anvendelsen 

(hvad enten det er bolde, skovle, løbehjul eller jonglør eller noget helt andet). 

Desuden var der ønsker om flere ture ud af huset og skolen har derfor købt 

adgang til Givskud Zoo for hele skolen i 2016, så alle skal en tur derud. 

 

4. Økonomi årsafslutning (orientering) (15 min) 

Forbrugt 96,45% og vi overfører derfor 3,55% til 2016. Det er inden for de 4% 

man må overføre. Det svarer til kr. 421.546,- 

 

5. Kvalitetsrapport (orientering og drøftelse) (25 min) 

Kvalitetsrapporten blev fremlagt og gennemgået. Kommentarer sammenfattes 

og lægges særskilt på intra og skolens hjemmeside sammen med de dele af 

kvalitetsrapporten, som må offentliggøres. 

 

6. Årsberetning (vedtagelse) (15 min) 

Drøftet og vedtaget med få ændringer.  

Else fremlægger onsdag kl. 19.00, og hvis der er ønske om debat ud over nogle 

få spørgsmål, vil vi invitere til et sb-møde for interessserede.  

Connie stiller dokumentet op og udsender. Connie byder velkommen og Else 

fremlægger årsberetningen. 



 

 

 

7. Samarbejde med andre skolebestyrelser (orientering) (10 min) 

2. februar – der er enighed om det mandat, som Kristina tager med til mødet: 

Bestyrelsen indstiller til, at Kristina i samarbejde med andre skolebestyrelser 

kan indstille til kommunalpolitikerne om, at der bliver flere timer til rådighed 

som kan flyttes rundt og derved lidt kortere skoledage med det formål at skabe 

bedre motivation. 

 

8. Værdidebat (oplæg fra personale om proces, drøftelse) – (30 min) 

Punktet udskydes til næste gang. 

 

9. Evt. 

Ikke noget at bemærke. 
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