
Skolebestyrelsesmøde  
Skalmejeskolen, onsdag d. 11. november 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 

 Elevråd Forslag om skraldespande på legepladsen 

Elevrådet har talt om legepatruljer 
Tina vil gerne med til næste elevrådsmøde 

1.  Godkendelse af Principper for kommunikation – se bilag Princippet blev godkendt og lægges på hjemmesiden 

2.  Gennemgang og revision af  

Principper for skole-hjem samarbejde – se bilag 
Herunder Forældre i skoletiden 

  

Princippet blev gennemgået – den kommer på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

3.  Trivselsråd  
- Årligt møde med alle trivselsråd herunder 

indhold 
Læs bilag fra SKOLEBØRN okt. 2021 

Der planlægges indholdet af mødet med trivselsrådet og 
findes en dato til skolebestyrelsesmødet den 16. 12. 

4.  Inddragelse af elevrådet - Referater fra elevrådsmøder 
- Høre barnets stemme – deres hverdag 

- Stille dem spørgsmål, som de skal undersøge i 
elevrådet 

- Før og efter Corona – børnenes synspunkter 
- Leg på tværs af årgange 



 

 

 

 

- Evt. punkt på hvert møde: hvad vil vi gerne spørge 
elevrådet om? 

- Undersøge, hvordan andre skoler bruger elevrådet 

- Reklame for skolebestyrelsesarbejdet 
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Meddelelser: 

• Medarbejdere SFO 
• Medarbejdere Skole 

• Skoleledelsen 
Bestyrelsen 

SFO:  

• overnatning med 3. og 4. årgang. 
• Samarbejdsmøde med andre SFO´er om fælles 

aktiviteter 
• Fokus på hygiejne  
• Julegaver og julehygge 

Skole: 
• APV og trivselsaften for al personale 

• Decemberkalenderen er næsten klar 
Ledelsen:  

• vi arbejder med at synliggøre vores tre-trins-raket også 
for børnene 

• fokus på retningslinjer om håndtering af Corona 

• MUS for alle medarbejdere 
• Nyder almindelig skoledag 

• Vi får stadig malet lokaler 
• Fokus på ordblindevenlig undervisning og Co-teaching i 

skoledelen 

• Vi glæder os til at være sammen i december 
Bestyrelsen: 

• Samrådsmøde i næste uge 

6.  Evt.  


