
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 20.03.2018 kl. 17.00 – ca. 19.30 

Referat 

 
Afbud fra: Michael, Michael og Annette.J.  

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Godkendt 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

Punkt 7: principper flyttes til 10A 

 

 

3. 

Formandens beretning  

 

 På rundtur i det nye byggeri det er flot. 

 Formanden spørger ind til ”Den store 

skolefest” for gamle elever. Et privat 

initiativ, der er en gruppe på facebook, 

hvor der er sendt en invitation ud. Ingen 

lærere er tilmeldt. ANL er blevet spurgt 

om hun vil holde skolen åben, og det har 

hun sagt ja til. 

 

4. 

Nyt fra skoleledelsen 

 Oline har vundet i oplæsning i Randers. 

 Renoveringen skrider planmæssigt frem 

 Plan over den nye legeplads hænger i 

aulaen. 

 Musikkens dag fredag den 23 marts kl. 

10.00-11.15 

 Børnebyfesten den 19 april. Bestyrelsen 

står for salg af kaffe og kage. 

 Åbner op for trivselsundersøgelsen. Som 

noget nyt kan forældrene ønske at 

børnene laver en papirudgave. 

 Planlægning af nyt skoleår er så småt i 

gang. 

 Torsdag den 21 marts kl. 11.30 holdes 

der 25 års jubilæum for Dorthe Errebo. 

 Der snakkes specialklasse og normering. 

Her er vi gode til at inkludere, men der 

gives udtryk for at der mangler 

fagligheden og efteruddannelse inden 

for specialområdet 

 



 

5. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

 SFO benytter biblioteket tirsdag kl. 

14.15-15.30 

 Førskolegruppen er kommet godt fra 

start. 

 BHV har været til musik med 3 klasse 

og Lene, med stor succes.   

 

6.  

Nyt fra elevrådet 

 

 Oline læser referatet fra sidste 

elevrådsmøde. 

 

  

 

8. 

Nye bestyrelse 

 

 Status. Der mangler fortsat et medlem 

og en suppleant til bestyrelsen. 

 Plan. Der laves en opfordring, som skal 

op på tabulex og intra. 

 

9. 

Fællesmøde med Grønhøjskolen onsdag den 

18.4.18 kl. 17-19 

 

 Principper for klassedannelse. 

 Lejrskole for 6. årgang 

 Samarbejde fremadrettet. 

 

 

ANL snakker med Peter om elevrådet skal 

deltage.  

 

 

 

10. 

Strejke/lockout 

 

 Orientering vedr. dette. 

Efter påske er der varslet en strejke. 

Rengøringspersonalet her vil være strejkeramt, 

så der bliver ikke gjort rent i hele børnebyen. 

Det er embedslægen der vurderer, hvornår er 

der for beskidt til, at der kan være børn i 

institutionen. 

 

 

10A. 

Principper 

 

 

 Bilag vedlagt 

 Gennemgået og tilrettet 

  

 

11. 

Nyhedsbrev 

 Nyhedsbrev og facebook/presseudvalget 

bliver til et punkt fremadrettet 



 

12. 

Presseudvalget/Facebook 

 

 

 

13. 

Punkter til næste møde 

 Tilrettede principper. 

 Trivselspolitik på mødet i maj 

 Opfølgning fra møde på Grønhøj 

skolen. 

 Opfølgning på børneby festen. 

 Hvorfor er en repræsentant fra Havndal 

Børnebys bestyrelse med til Hallens 

bestyrelsesmøder? 

 

 

14.  

Evt. 

 

 Ansøgningsskemaet for afkortning af 

skoledagens længde i 2018-19 i afd. 2 er 

lavet. ANL sender det afsted. 

 Anette har været til møde i hallens 

bestyrelse. Hun undre sig over hvorfor 

er vi med til dette møde? Idrætstiderne 

har vi fast. 

 

 


