
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 18. september kl. 19 – 21.30 
 
Til stede  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Camilla Gaasdal Nielsen, Thorbjørn Christensen, Winnie Westergaard, 

Luise Sørensen, Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), repræsentanter for elevrådet: Fre-

derik Lindbjerg, Lærke, Peter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
19.00. 19.20  1. Siden sidst (I) 

a) Skolen  

b) Elevrådet – velkommen til ny 

formand og næste formand 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely  

f) Børne-Familieudvalget.  

 

 

a) Vi er i gang med an-

sættelse af ny sekretær 

da Tanja stopper med 

udgangen af måneden. 

Der er PT en del ud-

fordringer i 3.A grun-

det bl.a. sygdom. Der 

er indkaldt til foræl-

dremøde d. 26/9. Vi 

har efter den første 

periode fundet en vi-

kar som har overtaget 

samtidig med at vi har 

sat ekstra ressource på 

klassen.   

b) Elevrådet er startet op 

med deres 1. møde. 

Aktuelle arbejdsopga-

ver: 

Ønsker til legerekvi-

sitter. 

Ideer til swaggrupper 

c) Orientering om skole-

vejsundersøgelsen. 

Mange af vore elever 

cykler til skole. Det er 

vigtigt at holde fast i 

dette. 

d) – 

e) Se nedenfor 
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f) Orientering om Tour 

de bestyrelse som fo-

regår d. 12/10-18 på 

Rådhuset. 

Orientering omkring 

kommunens budget 

for næste år. 

 

19.20 - 19.30 

 

Kirkely arrangement om digital adfærd 

d. 20. september   

Har vi styr på det praktiske?  (I/B) 

Mødetid: 18:15 

Opstilling af borde og stole i 

gul bygning til 50 pers. 

Det lyder som om der er god 

opbakning. 

 

19.30 – 20.00  

 

Nyt fra samrådsmødet om budgetforlig 

m.m. ved Camilla og Kamilla. (I) 

Høringssvar fra Engbjergskolens besty-

relse(B). Kamilla har et forslag med.     

Godt udkast til høringssvar 

fra Kamilla. 

Det er vigtigt at slå på at 

Snejbjerg forsat skal være et 

attraktivt område at bo i med 

henblik på salg af bygge-

grunde og den fremtidige ud-

vikling. 

Kamilla sender høringssvar i 

aften. 

 

20.00 – 20.10  Kort evaluering af deltagelse på efter-

årets forældremøder (D) 

 

God tilbagemelding på slides. 

Slidesene var gode at snakke 

ud fra. 

Tilbagevendende debat vedr. 

legegrupper. De mindste klas-

ser er med. Nogle forældre 

glemmer og har dårlig sam-

vittighed. 

Bestyrelsesmedlemmerne var 

tydelige i deres anbefalinger 

vedr. lege- og swaggrupper. 

 

 

20.10 – 20.30  Evaluering af antimobbestrategi og 

lege/swaggrupper (D) 

 

Hvordan holder vi antimob-

bestrategien varm.  

Opfordre til forældrearrange-

menter med eleverne.  

Idebank til forældrerådsarran-

gementer. Kan ligge sammen 

med antimobbestrategien. 

Bak op om det sociale inden 

det spidser til. Alle har et an-

svar. 
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D: Drøftelse, B: Beslutning, I: Information  

 

Drøfte strategien en gang år-

ligt i bestyrelsen.  
20.30 – 21.20  Start på arbejdet med skolens principper. 

Hvilke principper skal skolen have og 

hvordan planlægger vi arbejdet med at 

få dem beskrevet?  (D/B)  

Der laves tre overordnede 

punkter til skolen principper 

og politikker: 

Trivsel, skole/hjemsamar-

bejde og organisering af un-

dervisningen. 

På næste møde arbejdes der 

videre i gruppedrøftelse om 

trivselsområdet (Ulla og Ka-

milla laver oplæg). 

 

21.20 – 21.25   Punkter til næste møde d. 31.10 Fælle bestyrelsesmøde 

Skolens inklusionstiltag 

Tour de bestyrelses 

Arbejde med principper og 

politikker 

 

21.25 – 21.30  Eventuelt  Landsmøde i Skole og foræl-

dre – ingen ønsker at deltage 

Orientering vedr. at kommu-

nens planer om at lave SFO- 

er på skolerne. 

  

 

    

    


