
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 19. august 2019 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, Pe-
ter Schultze og Ulla Høgild Berg  

 

Fraværende med afbud 

Tids-
ramme  

Punkt  Referat  Bilag  

19.00 – 
19.20 

1. Velkommen til et nyt sko-
leår. 

  

19.20 
19.40  
 

2. Siden sidst (I) 
a) Skolen  
b) Elevrådet 
c) Skolebestyrelsen 
d) Engblommen 
e) Kirkely 
f) Børne-Familieudvalget.  

 

a) To nye lærer er ansat 
God skolestart med ny struktur med 
ny lektionslængde og fagdage. 

Nye centerledere for skole og inst er 
tiltrådt pr. 1/8. 

Ny frugtordning for eleverne. 
b) Der har ikke været elevrådsmøde 

endnu. Elevrådsrepræsentanter væl-

ges og er klar næste møde. 
c) Intet nyt 

d) Fælles indvielse af den nye multisal. 
e) Intet nyt 
f) Budgetplanlægningsmøde. 

 

 Princip for lektiepolitik UB gennemgik overordnede fordele og 

ulemper ved lektiegivning. 
Der blev udarbejdet forslag til et nyt princip. 

Der lægges op til, at der er fælles kultur - 
dels i afdelingerne og dels på årgangene. 
Vi ønsker at diskutere lektiepolitik på det 

fælles bestyrelsesmøde med Snejbjerg Skole 

 

19.40 – 
20.20  

SB årsplan – hvad kunne vi tænke 
os at arbejde videre med? 
Ulla og Kamilla har et udkast 
med. (D) 
 

Ulla og Kamilla fremlagde udkast til årspla-
nen og forslaget blev godkendt. 

 

20.20 –  
20.40  
  

Gennemgang af opgaven til foræl-
dremøderne vedr. kommunikati-
onsprincippet. (I) 

20/8 5. årg.     Kamilla 
21/8: 6. årg.    Heidi Starke 

28/8: 3. årg.    Thorbjørn 
3/9: 1. årg.      Camilla 
4/9: 4.årg.       Heidi Frederiksen 

10/9. 2. årg.    Winnie 

 



Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 

 

 
D: Drøftelse, B: Beslutning, I: Information  

 

11/9. 0. årg.    Camilla 
 

20.40 – 
21.00  

Kaffepause og snak og gode ferie-
oplevelser 

  

21.00 – 
21.15  

Det videre arbejde omkring prin-
cipperne. (D) 

Vi er godt i gang med revidering af skolens 
principper.  
Fremtidige principper er:   

Mobiladfærd 
Lektiepolitik 

Miljø og bæredygtighed. 
Desuden skal der følges op på om vi har de 
principper vi skal have. 

 

 

21.15 – 
21.30 

Eventuelt  7 gode ting for dit barns skolegang udsendt 
af foreningen ”Skolebørn” – Tages med på 

forældremøderne. 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved buskøre-
planen idet busbørnene oplever, at de også 

på de korte dage får lang skoledag grundet 
ventetid før hjemtransport. Vi vil være un-

dersøgende på dette som forberedelse til 
evaluering af kørselsordningen. 
Hvordan kan vi inddrage elevrådet bedre, så 

bestyrelsesarbejdet bliver meningsfuldt for 
eleverne. 

 

    
    

    


