
 

 

 

 

 

MØDEREFERAT 

 

Emne: BU Grejsdal Skole Mødereferat 
 
Mødedato 

20. april 2017 

Mødested/lokale 

Personalerummet 

Mødetidspunkt kl. 

19.00 

Sluttidspunkt kl. 

21.00 
Deltagere  

Nikolaj, Kristina, Janus, Camilla, Pernille, Tine, Marie, Jens Jakob, Anette, Torben, Connie 
Afbud fra 

Janus, Torben 

Fraværende: Nikolaj, Camilla 

 
Dato 

 

Mødeindkalder 

Connie Tolderlund Hadberg 

Direkte telefonnr. 

76 81 40 30 

Journalnr. 

17.01.01-P35-6-14 

 

 

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden (2 min) 

Pkt. 6: kl. 19.15-19.55, da tovholder Linne Østergaard kommer for at lave 

oplæg 

Pkt. 2, 3 og 4 forkortes og der indsættes et pkt. 7.a: Rammeforsøg om mere 

fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af 

folkeskolelovens §§14b og 16a 

 

2. Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (25 min) 

Formand: BFU-møde: Emnerne Ontario-forløb, 

forældretilfredshedsundersøgelse samt trafikpolitik drøftet. 

Orienteringsmøde om Vejle Midtbyskole: ok møde, men desværre et forsvar 

for VMS. Tilbagemelding til Anne Gulbech gives. 

 

3. Ansættelse af viceskoleleder, status (orientering) (10 min)  

Som udmeldt har vi ansat Charlotte Nissen, som glæder sig til at starte.  

 

4. Skoleårets planlægning, status (orientering) (10 min) 

Status er, at vi har haft åben fagfordeling og vi er nu i gang med at færdiggøre 

denne. Vi beregner på antallet af stillinger, og skal bl.a. have en 

pædagogstuderende fra 1.6.-30.11., som indgår i normeringen. En del lærere 

har ansøgt om nedsat tjeneste. Vi beregner også på konsekvenserne af dette. 

 

5. Økonomi, budget (godkendelse af budget) (10 min.) 

Gennemgang af beregnet budget. Budgettet er godkendt. 

 

6. PALS – status og forældreinddragelse (orientering) (40 min) 

Status og undervisning af eleverne i den ønskede adfærd gennemgået af Linne 

Østergaard som er skolens PALS-tovholder. Drøftelse af dette. 

 

7. Årshjul for SB samt møderække 17/18 (oplæg, beslutning) (15 min) 

Forslag til at ændre antallet af møder til 7-8 fremfor 10, da SB sagtens kan både 

arbejde med principper og føre tilsyn på det antal møder. Tillige oplæg om at 



 

 

flytte møderne til kl. 16-18 eller 17-19, så de ligger i forlængelse af 

arbejdsdagen. Der træffes beslutning på næste møde. 

 

7.a   Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af 

skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§14b og 16a 

Det besluttes, at skolelederen kontakter ministeriet for uddybelse af 

mulighederne i forsøget, og at beslutningen om ansøgning træffes derefter. 

 

8. Evt. (10 min.) 

Ikke noget til evt. 

 

 

 

Ref. CH 

 

 

 

 

Pkt. til kommende møder: 

- Mål og samarbejde i SFO 

- Princip undervisningens organisering mm. 

  

 
Bilag  

Evt. bemærkninger  

 

  

 

 


