
REFERAT 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 15. januar 2019 
 



 
 

Referat

Data om mødet

Dato: Tirsdag den 15. januar 2019
Tid: 17.00- 18:30
Sted: Øster Jølby Skole

Mødedeltagere: Helle Mikkelsen, Jane Skovby, Brian H. Jeppesen, 
Jane Mikkelsen,  Suna Søndergaard, Lene Jensen, , Dorthe Mar-
kussen, Lene Flintholm, Rasmus Ravn,  Line Rask Abildgaard

Elevråd: Mathilde Bertelsen, Karoline Amalie Bjerre Larsen

Afbud: Søren Brogaard Jørgensen, Berit Krogh

 
Varighed: Dagsorden: Referat:

30 min. Fritidstilbud 3. – 6. klasse - tilbuddet skal ramme bredt på aktiviteterne, 
- tilbuddet bør baseres på tilbuddet af aktiviteter,
- tilbuddet skal baseres på udvikling og støtte til børnenes sociale fritidsliv, 
- drøftelse af kendskab til succes andre steder, 
- vægt på, at det ikke er i konkurrence med eksisterende tilbud,
- tilbud fra 4.-6. klasse er at foretrække
Forslag til tilbagemeldingen er vedtaget med få ændringer. 
Formanden fremsender til udvalget med kopi til skolebestyrelsen. 
Se bilag her under. 

15 min. Anti-mobbestrategi Med få ændringer er strategien vedtaget med aftale om evaluering 1 x år-
ligt.

15 min. Flisesti ved parkeringsplads Forholdene på parkeringspladsen, hvor mange forældre parkerer/ afleverer 
indenfor samme 15 minutter er mangelfulde: 
Behov for: 
- Bedre belysning på parkeringspladsen ved indgang mod vest i vinterhalv-
året. 
- bedre flow ved aflevering – evt. afmærkning af kiss’n go
- skiltning om indkørsel og udkørsel er ønskværdigt
- afmærkning af gangsti langs husmuren så børnene kan gå ind på skolen i 
sikkerhed foran bilerne, 
- parkeringsbåsene burde laves skrå i kørselsretningen. 
- behov for bom til sikkerhed for vores børn på legepladsområdet mellem 
skolen og multibanen mod Midtmors Sport. (bom kan åbnes ved behov for 
de 15-20 ekstra pladser). 

10 min Stafet for livet Fælles hold fra Øster Jølby Skole og Børnehus stiller op som tradition. 
Tiltag: 
- invitation synliggøres tidligt i forløbet
- opfordring til fælles deltagelse som et klasseforældrerådsarrangement
- opfordring er naturligvis med respekt for allerede etablerede hold
- mere synlig påmindelse på skolen i måneden op til
- synliggøre overfor forældre og elever, at deltagelse efter eget valg – kan 
være en time på dagen 
- skolen kan måske låne beach-flag som påmindelse i måneden op til
Bestyrelsen sender påmindelse til sekretæren, som videresender til klasse-
forældreråd. 

 
 
 



Varighed: Dagsorden: Referat:

Kursus modul 3 Udsættes.

Orienteringer - trivselsmedarbejder startet i dag – opgaver støtte i indskoling og mellem-
trin og SFO. 
- forslag til anlægsønsker gennemgået

Evt. - inspirationsliste til klasseforældreråd tilføjes Stafet for Livet. Jane sender 
opdateret liste til sekretæren, som deler med klasseforældreråd.

Punkter til næste møde:

Tirsdag den 19. februar 2019
kl. 17.00 – 18.30

- SFO aktiviteter
- Toiletforhold
- Madordning
- emne for temamøde  - forslag om bevægelse
- budgetopfølgning
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