
 

 

 

 

 

MØDEIREFERAT 

 

Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse 
 
Mødedato 

30. marts 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 

Else, Janus, Pernille, Lars, Jonas og Clara 

Nikolaj fraværende 
 

 
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) 

Godkendt 

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

 

Ledelse: ansættelse af to nye lærere, en den 1.5. og en den 1.6., skoleårets 

planlægning går nu i gang, værtsskab for FISK var en god oplevelse og de følte 

sig rigtig godt modtaget af alle, førskole starter fredag, bemanding May-Britt, 

Line og Susanne fra Grejsdalens Børnehus; Torben og Thomas har sammen 

med nogle børn været til digitaliseringsmesse, forårskoncert: god koncert, men 

lige sent nok for de små. 

 

Personale: Fisk-deltagerne lagde mærke til det tætte forhold mellem børn og 

voksne; Anette har hørt på kursus, at Grejsdal Skole har et godt ry  

 

Formand: dejligt at bestyrelsesmedlemmerne melder sig til møder og samtaler. 

 

3. Elevråd (orientering) (5 min) 

Ikke noget nyt 

 

4. Værdidebat (oplæg fra personale om proces, drøftelse) – (50 min) 

- Fra næste møde sætter vi principper på dagsordenen og begynder med 

princip for lejrskoler og fællesarrangementer. CH kommer med udkast.   

 

5. Budget (godkendelse) (15 min.) 

Budget godkendt. 

 

6. SB-valg (Opstillingsmøde) (15 min) 

 

På valg er tre medlemmer: Else Iversen, Lars Pagh og Janus Høyrup Bach-

Nielsen 

Strategi i fht. at få kandidater:  



 

 

 

Pernille: nævne det for de nye forældre i førskolen 

Sende invitation til opstillingsmøde som besked og lægge den på opslagstavlen. 

Forsiden af hjemmesiden. 

Opfordring til at alle ”prikker” til nogen, som måske kunne være interesseret. 

Plakat udarbejdes til døren til SFO – We want you… 

 

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

Møde afholdt med de andre skolebestyrelser om skoledagens længde. 

Henvendelsen til politikerne har i første omgang ikke ændret noget. Grejsdal 

Skoles henvendelse sendes til hele byrådet. Kristina sørger for dette. 

 

 

8. Evt. (5 min.) 

Forårskoncert: næste år starter vi kl. 18.00 

OBS på at opslag på opslagstavlen får lov til at ligge der lidt tid, så alle 

forældre får lejlighed til læse det. 

 

 

 

Ref. CH 

 

 

 

 

 


