
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 11. juni kl. 18 – ca. 21.30 
 
Til stede:  

Carsten Davidsen, Christoffer Bach, Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Jeanett Dencker Gam, 

Kamilla Kvols, Marianne Troelsen, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), Sofie, Victor (elever), Peter 

Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud: 

 

Tids-

ramme  

Punkt  Referat  Bilag  

18.00- 

18.20 

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen  

b) Elevrådet 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget. 

 

 

 

a) Renovering af 

adm.bygning er i fuld 

gang. Arbejdet går 

efter planen. 

Modtagelse af kom-

mende to børnehave-

klasser. Arrangement 

med forældre og 

kommende elever 

samt forældreaften 

gik godt. 

Godt arrangement i 

Boxen for personale 

fra CBL og CBF. 

b) Elevrådsfest i blå gik 

godt. 

Hygge, god stemning 

og man fik snakket 

med de andre. 

Godt diskotek.  

God og flot opryd-

ning. 

c) – 

d) Skolen har haft møde 

med Engblommen 

vedr. overgangen 

mellem institution og 

skole. Der følger en 

pædagog fra børne-

haven med over i 0. 
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kl. nogle timer i star-

ten af skoleåret. 

e) Heidi har været til 

møde vedr. fælles ar-

rangement om ”digi-

tal mobning”. Dato 

er lagt i skolens ka-

lender. 

f) - 
18.20 –  

18.35 

2. Tilbagemeldinger på nationale test og triv-

selsmåling. (I + D) Elevrådet deltager. 
UB gennemgik resultatet af 

de nationale test. 

Generelt set er niveauet af 

resultaterne faldet en smule. 

Antallet af de bedste resulta-

ter er blevet lidt mindre til 

gengæld er middelområdet 

blevet større. 

 

18.35 –  

18.45 
3. Skoleårets planlægning med timeforde-

lingsplan, teamdannelser og skemaer. 

(I)  

PS gennemgik timeforde-

lingsplanen som ligger me-

get tæt op af de vejledende 

timetal. 

Herefter gennemgang af 

teamdannelser hvor to 6. kl. 

lærere i år gå ned og henter 

en 3. klasse med henblik på 

at køre dem videre på mel-

lemtrinnet. 

Skemaer er lagt og der fore-

tages i øjeblikket små juste-

ringer. Det er lykkedes at 

lave et bånd hvor den sup-

plerende undervisning er 

samlet i 3. – 5. lek. mhp. at 

kunne lave et rum for de ele-

ver der har brug for en 

pause. 

 

18.45 – 

19.00  

4. Evaluering af Skolebestyrelsens arbejde. 

(D) og vedtagelse af skolebestyrelsens års-

beretning. (D + B)  

 

Årsberetning: 

Heidi har ladet lege og 

swaggrupper fylde lidt. 

Renovering fylder heller 

ikke så meget. 

Flot arbejde fra Heidis side.  

Årsberetningen ligger på 

skoleporten 

 

19.00 -  

20.00   
5. Middag – Peter griller og Marianne har 

dessert med 
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D: Drøftelse, B: Beslutning, I: Information  

 

20.00- 

20.15 
6. Forslag til mødekalender, kontaktper-

soner til klasserne og idéer til forældre-

møder i september. (D + B)  
  

Datoer for bestyrelsesmøder: 

Man 20/8-18 

Tirs 18/9-18 

Ons 31/10-18 

Tors 22/11-18 

Tors 24/1-19 (Fælles med 

Snejbjerg Skole) 

Tirs 26/2-19 

Ons 3/ 4-19 

Man 20/5 

Man 17/6 

Udkast til kontaktpersoner til 

forældremøder: 

0AB: Camilla 

1AB: 

2AB: Thorbjørn 

3AB: Heidi F 

4A: Kamilla 

5AB: Heidi S 

6AB: 

Start mødet med at synge 

venskabssangen. 

Lege- og swaggrupper. Præ-

sentation af tilbagemeldin-

ger. 

 

 

20.15 – 

20.30  

Eventuelt  

 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

Køreplan for forældremøderne i starten af næste 

skoleår. 

Evaluering af lege- og svaggrupper. 

 

Cykelparkering 

Skærpet opmærksomhed på 

facebookgrupper 

Vi skal huske at evaluere an-

timobbestrategi.  

 

 

    


