
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 24.04.2018 kl. 17.00 – ca. 19.30 

Referat 
Fraværende: 

Anja Yde 

Michael Brøgger 

Annette Nørager 
 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Intet at bemærke 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 Ingen tilføjelser 

 

3. 

Formandens beretning  

 

 Frugtordningen – vi mangler stadig 

udbetaling af tilskud – desværre er der 

ikke økonomi til at genoptage ordningen 

på nuværende tidspunkt 

 

4. 

Nyt fra skoleledelsen 

 

 Mandag blev der malet 

blomsterkummer. Alle børn i børnebyen 

deltog og kummerne bliver stillet rundt 

omkring i Havndal i løbet af fredag i 

denne uge. Dette skete i samarbejde med 

Charlotte Lingren og hendes familie 

 Time/fagfordeling onsdag i denne uge. 

Der afholdes ligeledes pædagogisk 

arrangement efterfølgende 

 Der mangler stadig et enkelt medlem til 

skolebestyrelsen. DP og AKJ 

undersøger muligheder. 

 

5. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

 

 Der starter 3 nye børn pr. 1. maj i 

MiniSFO. 

 DP arbejder på ferieplaner lige nu 

 DP og ANL kigger på 

personalenormeringen 

 

6.  

Nyt fra elevrådet 

 

 Referat fra elevrådsmøde læst op 



 

7. 

Principper 

 

 Tilrettede bilag vedtaget. 

Mht parkering og aflæsning af børn vil 

der i en periode blive aflåst mod hallen. 

Børn skal sættes af ved hovedindgangen 

og den store parkeringsplads. ANL 

skriver ud på intra. 

 

8. 

Trivselspolitik 

 

 Der skal arbejdes med 

antimobbestrategi/trivselspolitik i den 

kommende tid, og elevrådet vil blive 

inddraget i arbejdet. PA oplyser, at der 

snart skal være trivselsundersøgelse (i 

løbet af maj måned), og der vil i 

samarbejde med ny bestyrelse blive 

arbejdet med den. Derudover er der også 

samarbejde med forvaltningen og 

DCUM vedr. antimobbestrategi. 

 

9. 

Kostpolitik 

 

 Bilag gennemgået. Ingen kommentarer 

hertil 

 

10. 

Logo konkurrence 

 

 Der har tidligere været snak om at 

udskrive en konkurrence om et nyt 

børneby logo. Da MiniSFO flytter til 

Søringen 1. juni er det superoplagt at 

lave nu. PA, DBJ og FR udskriver i 

samarbejde konkurrence. 

 

11. 

Børnebyfest 

 

 Børnebyfesten var godt besøgt og der 

har kun været positive tilbagemeldinger. 

Tilpas længde på revy – let forståelig og 

sjov, og 6. klasse gjorde det rigtig godt. 

 

12. 

Repræsentant i hallens bestyrelse 

 

 Pkt. udskydes til næste møde. 

 

13. 

Strejke/lockout 

 

 Kort orientering vedr. dette – intet nyt 

endnu. 

 

14. 

Opfølgning på fælles møde med Grønhøj 

 

 Fortsætter med 2 fælles møder med skb 

om året. ANL og Peter laver plan for 

samarbejdsmøder for lærere  

 

15. 

Nyhedsbrev 

 

 Punktet lægges fremadrettet sammen 

med presseudvalg/facebook 



 

16. 

Presseudvalget/Facebook 

 

 

 

17. 

Punkter til næste møde 

 

 Repræsentant i hallens bestyrelse 

 Nye skolebestyrelsesmedlemmer 

inviteres 18-19, hvor ANL fortæller om 

mødeplan/årshjul. Annette Nørager 

fortæller om samarbejdet med 

forældreråd og Lone Lau fortæller om 

samarbejdet med Grønhøj. Evt. tur med 

ny skolebestyrelse (hvad er skb. opgaver 

og roller) Fælles spisning til sidst. 

Der skal vælges formand og 

næstformand. 

 

 

18.  

Evt. 

 

 


