
Skolebestyrelsesmøde  
Skalmejeskolen, onsdag d. 13. oktober 2021 

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Majbrit, Martin, Christina, Ninna og Kirsten 
Suppleanter: Casper  

Medarbejderrepræsentanter: Lene og Pia 
Ledelsen: Tina og Anita, Charlotte 

Elevrådet: Sille og Mikkel 
 

Afbud:  

Fraværende:  

Mødedatoer: mødetidspunkt 17.15 til 19.15 
11/8, 15/9, 13/10, 11/11, 16/12 (17.15-20.00), 26/1, 2/3, 25/4, 13/6 (17.15-20.00)  

Referent: Anita Mødeleder:   Martin 

  

Dagsorden: Referat: 

 Godkendelse af referat fra de sidste møder Referatet blev godkendt 

 Velkommen til elevrådet Sille og Mikkel Sille og Mikkel fortalte om deres bevæggrunde for at sidde i 

elevrådet. De fortalte om deres oplevelser af skolens hverdag 
og ønsker for bl.a. legepladsen. 

1.  Evaluering af SFO-pasning 1. oktober 2021 og info om 
pæd. weekend 

Bestyrelsen og de andre forældre havde en god oplevelse, 
der var god opbakning fra forældrene – mange børn blev 

hentet tidligt. 
Den pædagogiske weekend var en stor succes. Der var gode 
faglige diskussioner og et godt socialt sammenhold. Ledelsen 

er blevet klædt godt på, til at formulere skolens pædagogiske 
idealer og det pædagogiske grundlag.  

2.  Forældre i skoletiden 
Forarbejde til princip om forældre i skolen i skoletiden  

Der blev brainstormet over emner, som skal med i det 
kommende princip. 

3.  Parkeringspladsen Parkeringspladsen er i dårlig forfatning og for lille. Der har 
været et møde om parkeringspladsen med driftschefen og 

problemerne har været taget op på Børn og Familieudvalget 
dd. 

4.  Principper – gennemgang af Principper for kommunikation 
– se og læs på hjemmesiden inden mødet 

Princippet blev gennemgået og revideret. 



 

 

 

5.  Trivselsråd  
- Det videre arbejde 
- Årligt møde med alle trivselsråd herunder indhold 

Der bliver et fællesmøde for skolebestyrelsen og alle 
trivselsrådene til marts.  

6.  Meddelelser: 
• Medarbejdere SFO 

• Medarbejdere Skole 
• Skoleledelsen 

Bestyrelsen 

SFO: forældrekaffe og overnatning på programmet 
Skole: godt med samarbejde om GetMoving-ugen med SFO 

Skoleledelse: har afholdt pæd. weekend og APV. Bruger tid 
på medarbejdernes trivsel - nyder energien og samlingerne 

på skolen. 
Bestyrelsen: tillykke med medarbejdernes dag 

7.  Evt.  


