
Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 
 

Skolebestyrelsesmøde d. 18. november 2019 kl. 19 – 21.30 
 
Til stede:  

Heidi Frederiksen, Heidi Starcke, Kamilla Kvols, Bente Rosgaard (lærer), Inge Skyt (lærer), repræsentanter 

for elevrådet, 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 

c) Skolebestyrelsen 

d) Engblommen 

e) Kirkely 

f) Børne-Familieudvalget.  

 

a) Aula: forældre kan ikke se, hvil-

ket barn, der fx skal have gum-

mistøvler med i morgen. Vi kan 

løse problemet ved at adressere 

beskeden til forældrene i fx 2.b. 

Byggeriet af glasgang komplice-

res af de installationer, der er 

hæftet på loftet. Planen er nu at 

bygge et garderobeområde mel-

lem glasgang og blå bygning. 

Tilbygningen skal kunne rumme 

garderobeforhold for blå byg-

ning samt fodtøj for gul. vil 

blive fuldt isoleret og have støbt 

gulv, som beklædes med lino-

leum.  

Juleklippedag fredag d 29/11. 

De fleste er færdige med 

skole/hjemsamtaler. 

b) Elevrådet har på deres sidste 

møde arbejdet med ”Sund 

skole”. Tanker og ideer frem-

lægges under punkt 2. 

c) Ulla og Heidi S har været til 

Tour de Bestyrelse. Der var 

gode input at hente. 

d) Samarbejde omkring byggepro-

jekter. 

e) ”De ni Læsninger i Snejbjerg 

Kirke d. 5. december. Peter del-

tager. 

f) - 
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 19.20 – 19. 45  Sund skole – hvad betyder det hos 

os. Hvilke tiltag har vi allerede som 

peger i den retning og hvilke kunne 

vi tænke os at arbejde videre med? 

(D)  

Elevrådet deltager i dette punkt 

Elevrådet har arbejdet med emnet ”sund 

skole”. 

Elevrådet har udarbejdet et katalog over 

nuværende sunde aktiviteter og forslag 

til nye. 

Nuværende aktiviteter: Udeordning i 

frikvarter, legepatrulje, frugtordning,be-

vægelse i undervisningen, mange cykler 

til og fra skole, bruger cyklen i under-

visningen, idrætstimer, bruger hele sko-

lens område i undervisningen, stort ken-

skab til andre elever giver mental sund-

hed. 

Ønsker til sundhedsfremmende akti-

viteter: Længere frikvarterer med mu-

lighed for mere bevægels, Kantineord-

ning med sund mad, tilbud om morgen-

mad, flere idrætstimer, fodboldmål på 

græsmarken, større skolegård og vand-

automat på glasgangen. 

Der var enighed om at lave et fælles 

projekt om sundhed – enten som en fæl-

les dag eller som en faguge/temauge. 

Der kan være fokus på fysisk sundhed 

(kost og bevægelse), mental sunhed og 

et sundt miljø (det nære miljø og/eller 

det globale med klimaspørgsmål).  

 

19.45 – 20.15  Fællesskabsstrategi – kommentarer 

til et høringssvar. (D/B) 
God drøftelse som gav gode input. Ka-

milla udarbejder forslag som skal kom-

menteres hurtigt. 

 

20.15 – 20. 25  Evaluering af fælles bestyrelses-

møde med Snejbjerg skole (D)  
Fine oplæg og god debat om digital 

dannelse. 

Vi vil gerne have næste fælles bestyrel-

sesmøde til at handle om lektiepolitik. 

Snejbjerg skole arbejder med emnet om 

kort tid. 

Fin forplejning. 

 

 20.25 – 21.00 Idéer til det fælles møde med hele 

personalet som har temaet: Foræl-

dresamarbejde. Se bilag og skim 

det igennem for gode idéer. (D)   

Fællesarrangementet finder sted d. 18. 

marts kl. 17.00-19.00. Ønsker til mødet 

er: hvordan personale fra skole og SFO 

og forældre kan samarbejde om at 

styrke dialogen om eleverne/børnene. 

Det er vigtigt både at have fokus på de 

børn der er udfordret, men også de børn 

hvor det går godt, som også har brug for 

anerkendelse. 

 



Engbjergskolens Skolebestyrelse  

 

 

 

D: Drøftelse, B: Beslutning, I: Information  

 

21,00 – 21.10 Mål og indholdsbestemmelse af 

SFO er på vej (I) 
Ledelsen har modtaget et dokument for 

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO-en. 

Dokumentet er tredelt og indeholde 

Centrale områder, kommunale områder 

og til sidst skal vi skrive hvad vi ønsker 

lokalt.  

Materialet skal beskrive fem områder 

fra SFO-ens arbejdsområder. Arbejdet 

skal kvalificere SFO-ens aktiviteter og 

gøre personalet opmærksom på målene 

for aktiviteterne. 

Ledelsen og medarbejderne er i gang 

med at skrive den lokale del. 

 

21.10 – 21.20  Præsentation af vores nye hjemme-

side (I) 
Peter viste os hjemmesiden og fortalte, 

at hjemmesiden var bedre og lettere at 

arbejde med end den tidligere. 

Der var fokus på Sidens lay out og præ-

sentationer af skole og SFO. 

 

21.20 – 21.30  Eventuelt   
    

    


