
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 28.05.2019 kl. 17.00 – 19.30 

Referat 

 
Fraværende uden afbud: Michael Brøgger 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 2 referater godkendt 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

 Intet at bemærke 

 

3. 

Nyt fra formanden 

 

 Debat om, at vi som forældre deltager 

som frivillige i forbindelse med 

arrangementer af forskellig art i 

MiniSFO. Dette anvendes allerede i 

skoleregi ved f.eks kørsel. Der er bred 

enighed om, at frivilligheden er/skal ses 

som opbakning til børnebyen. 

 

4. 

Nyt fra ledelsen 

 

 Der er taget politisk beslutning om 

afkortning af skoledag for indskoling. 

Det betyder, at indskolingen i næste 

skoleår får fri kl. 12.55 torsdag og 

fredag. 

 Forældretilfredshedsundersøgelsen på 

skoledelen rigtig god. ANL skal melde 

ind til forvaltning, hvad der arbejdes 

med bl.a. trivsel, ro og orden, 

samarbejde med PPR om DUÅ, 

tolietforhold, læsebånd, mobbepolitik 

 Ny i praktik – Majbritt Jørgensen er 

tiknyttet 1.A 

 Natur og teknik er malet og nu også 

flyttet 

 Bornholm i uge 17 skoleåret 19/20 

Bornholm i uge 20 skoleåret 20/21 

 Ny pædagog pr. 1.8. – 25 timer – Per 

Keil Pedersen 

 



 

5. 

Årsberetning 

   

 AnneMette og Ann arbejder videre. Kig 

evt på referater fra 

skolebestyrelsesmøder samt Facebook 

siden. ”Året der gik” – medtag evt 

tilblivelsen af børnebyen, 

tilfredshedsundersøgelse, high lights fra 

børnebyfest. 

 

6. 

Branding 

 

 Til børnefesten opsættes telt (Ann) – 

skilt med high lights, skb. på pladsen 

søndag eftermiddag, 2 x Michael samt 

Anette Nørager laver pjece (dbj sender 

logo til dem). Der laves vogn til 

børnefest – Anja skriver opslag til intra 

og FB, der genbruges ting fra 

indvielsesfesten, og Anette Nørager 

udleverer tingene til børn ved vogntoget 

 

7. 

Indvielsesfest Børnebyen 7.6.2019 og 

efterfølgende Åbent Hus arrangement 

 

 Anja, AnneMette og Anette kigger forbi. 

Der er sendt invitationer til forældre og 

lavet begivenhed på FB. 

 

8. 

Årshjul 2019/2020 

 

 Bilag udleveret – kigges igennem og 

tages med på møde igen i august, hvis 

det viser sig, at der er rettelser 

 

 

9. 

Evt. 

 

 Multibanen er godkendt af 

myndigheder. Den er en kæmpesucces, 

og alle er meget glade og tilfredse med 

den. FLOT ARBEJDE!! Der mangler 

lidt ved låge, lidt fliser og græs. 

Kommer arbejdsdag igen efter ferien. 

 Anette Nørager og Annette Jensen har 

deltaget i skolerådsmøde. De har 

snakket med byrådspolitiker, som gerne 

vil have oplysninger om hvad og 

hvordan der tildeles økonomi på skolen 

og deraf økonomisk betydning. ANL 

overvejer og Michael F. hjælper med 

formulering. 

 

10. 

Punkter til næste møde 

 

 Kort møde i juni til godkendelse af 

skema. 

 

 


