
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 17. juni kl. 18.00 – 20.30 
 
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 og Lærke, Peter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud 

Camilla Gaasdal Nielsen, Thorbjørn Christensen og elevrådsrepræsentanter 

Tidsramme  Punkt  Referat  Bilag  
18.00 – 18.45  Grill ved Peter   og løs snak    
18.45- 19.00  

 

1. Siden sidst (I) 

a) Skolen 

b) Elevrådet  

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget.  

 

a) Der er arbejdet intenst med ske-

maer. Der er en kort skiftepause 

mellem 1 og 2. lektion. 

Vi har ansæt Lisbeth Olsen i ste-

det for ansøger der sprang. 

Høringssvaret vedr. skoledistrik-

ter gav pote, så vi beholder områ-

det mod Gødstrup. Vi har stor 

søgning fra Ørskovvænget. Der er 

to elever mere på vej til skolen. 

Aula er udsat til igangsætning uge 

43. 

b) Elevrådet: Festen er evalueret. De 

havde en dejlig fest og nød mu-

sikken. De var inde og lytte musik 

on og off. Fodboldturneringen 

prioriteres på programmet næste 

år. Det er lidt sent for de der ryd-

der op efter festen. Måske kunne 

det være 18.30 – 21.00. Elevrådet 

var dygtige til at klare opgaverne 

før, under og efter festen. 

c) Intet nyt 

d) Morgenpasningen er ved at være 

på plads. 

Der afholdes infomøde vedr. den 

nye SFO torsdag. d. 20/6. 

        e) Intet nyt 

        f) Vi har fået svar på vores  

            høringssvar vedr. Gødstrup-  

            området        

            Der arbejdes videre på kommu-  

nens inklusionsstrategi 

 

 

19.00 – 19.15. Skoleårets planlægning. Elev-

skemaer 

PS gennemgik forløbet omkring skema-

lægningen. Der er taget hensyn til: 
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- At klassens primærlærere er i 

klassen hver dag. 

- At der er parallelagte timer i 

dansk og matematik. 

- At der er mulighed for parallel-

lægning af fagdagene. 
19.15 – 19.40  

 

Vedtagelse af SBs årsberetning  Camilla har sendt udkast til årsberetnin-

gen. Udkastet blev læst igennem og god-

kendt. Super fin tekst. 

 

19.40 – 20.00   Evaluering af SB arbejde i det 

forløbne år og godkendelse af de 

tilsendte principper.   

Fokus på ”trivsel” - samarbejde mellem 

elever, forældre og skole. Principperne er 

blevet revideret og vi synes vi er kommet 

godt i gang med arbejdet. 

Principperne for: 

- Køleskabe til madpakker  

- Arbejdet med holddannelse 

- Klasserådsarbejdet 

- Kommunikation 

- Elevers færden på egen hånd 

- Princip for skemalægning 

blev gennemgået og godkendt med små 

justeringer. 

Arbejdet med at overtage SFO-en er godt 

i gang. Det forlyder, at tilbud som tivoli-

tur, lejrtur og andre tilbud er vigtige tilbud 

for forældrene. Vi skal gøre SFO-en at-

traktiv for både børn og forældre. 

Vi vil forsøge at holde det samme aktivi-

tetsniveau i SFO-en, i det første års tid og 

længere hvis vi kan opretholde børnetal-

let.  

 

20.00 – 20.10 Mødekalender for 19-20  SB-møder på følgende dage:  

Mandag d. 19/8 

Torsdag d. 19/9 

Tirsdag d. 22/10 

Onsdag d. 27/11 

Tirsdag d. 14/1 

Mandag d. 24/2 

Onsdag d. 18/3 

Torsdag d. 14/5 

Mandag d. 15/6 

 

20.10- 20.25  Idéer til oplæg på kommende 

forældremøder. Valg af kontakt-

personer til årgangene.  

Punkter til bestyrelsesmedlemmernes op-

læg på forældremøderne: 

- Kort om bestyrelsens arbejde. 

- Gennemgang af kommunikations-

princippet. 

- Opgaver på årgangene. 6. klasses 

overgang til Snejbjerg Skole.  

- Fordeling af forældremøderne på 

augustmødet. 
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20.25 – 20.30 Eventuelt  Punkter til Intra: 

Årsberetning 

Forberedelse af bestyrelsesmedlemmernes 

oplæg på forældremøderne 

Skemaerne for næste skoleår er på plads. 

 

 


