
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 29.05.2018 kl. 17.00 – ca. 19.30 

Referat 

 
Fraværende: 

Annette Nejmann-Laursen 

Merete Christiansen 

Michael Frandsen kom kl. 17.50 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Godkendt 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 Intet at bemærke 

 

3. 

Formandens beretning  

 

 Borgmesterbesøg i Havndal Børneby 

den 7.6.2018. Frode og Annette Nørager 

deltager. 

 

4. 

Nyt fra skoleledelsen 

 

 Kursus for skolebestyrelsen - 

forvaltningen arbejder på kursus 

 

5. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

 

 Der er i dag sendt meddelelse ud til 

forældre. Indflytning i ny børnehave 

kommer til at ske 27.6. 

Der pakkes og flyttes 22.6 og 23.6. 

Forældre opfordres til at hente børn så 

tidligt som muligt den 22.6, så der kan 

pakkes ned. 

 8.6. er der møde med alle 3 firmaer, der 

afgiver tilbud på møbler mm til ny 

børnehave. De kan ikke nå at levere 

inden flytning, så der vil skulle flyttes 

møbler fra nuværende børnehave. 

 

6.  

Nyt fra elevrådet 

 

 Elevrådet planlægger at afholde 

loppemarked fredag den 7.9 fra kl. 

17.00, hvor alle inviteres til at købe en 

stand. Overskuddet går til elevrådet og 

der doneres penge til velgørenhed. 



 

7. 

Logo konkurrence 

 

 Der er kommet en del forslag. 4 forslag 

er udvalgt til ”semifinale”, og punktet 

tages med igen på næste møde. 

 

8. 

Kommende skolebestyrelse 

 

 Der er fundet 3 nye medlemmer samt en 

suppleant, så den kommende 

skolebestyrelse er nu fuldtallig. De nye 

medlemmer var indbudt, og fik en kort 

præsentation af skb. arbejde. 

Velkommen til! 

 

9. 

Repræsentant i hallens bestyrelse 

 

 Hallens bestyrelse tilbyder en plads i 

bestyrelsen til skolen. Hvis der skal 

laves om på deltagelse skal der ændres i 

vedtægterne i hallen. Den nye 

skolebestyrelse tager stilling til punktet, 

når den tiltræder i august. 

 

10. 

Nyhedsbrev/Facebook/Presseudvalg 

 

 Desværre bliver der brugt billeder fra 

Havndal, når medierne skriver om 

besparelser og underskud på 

skoleområdet. Havndal Børneby har 

ikke haft underskud, så det er ærgerligt, 

at billeder herfra bliver brugt i 

sammenhængen. 

 

11. 

Punkter til næste møde 

 

 

 

12.  

Evt. 

 

 Anja Yde viste en meget flot skitse over 

”aktivitetsområdet” foran skolen. Der er 

nedsat et udvalg under Egnsudvikling 

Ommersyssel, som arbejder på området, 

og der søges en masse fonde. 

 Juniorklub til næste år – der er forældre 

nok, der har meldt, at de vil deltage, så 

den kører videre. Sidste klubaften i år er 

4.6. hvor også 3. klasse bliver inviteret. 

 


