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Referat 
Emne: Skolebestyrelsesmøde 

 

 

Data om mødet 

 

Dato: Tirsdag den 29. juni 2021 

Tid: 17.00-19.30 

Sted: Øster Jølby Skole 

Mødedeltagere: Lene Flintholm, Helle 
Mikkelsen, Brian H. Jepsen, Rasmus Ravn, Jane 
Mikkelsen, Tina Olesen, Lisbeth Svenningsen, 
Lene Jensen, Line Abildgaard, Elin Hove, Jette 
Brusgaard 
 

Elevråd: Afbud.  

 

Afbud: Brian Jepsen, Tina Olesen 

 
 

Dagsorden:  Referat:  

Kom Sikkert i skole Status 

Kontakt til kommunalbestyrelsens formand for udvalget for teknik 

og miljø.  

Formanden følger op på kontakten.  
  

Katalog over tilsyn med 

principperne 

Se bilag 

Tilsynet med principperne er aftalt. Forslag om at lade tilsynet 

blive en del af skolebestyrelsens årshjul.  

Drøftelse af at det skal være kort og præcist men samtidig 

fyldestgørende.  

Tilsynsprocedurerne skrives ind i katalog over principper som en 

skematisk opstilling til sidst.  

Ledelsen laver et udkast til opstillingen og sender til formanden.  

SFO-leder Orientering om samtaler 

God proces. Vedkommende bliver kontaktet snarest. Bestyrelsen 

får besked om valget, når vedkommende har takket ja til 

stillingen.  

Årsberetning Se bilag 

Forslaget vedtaget. Skolen offentliggør årsberetningen og 

henviser også til næste års valg til skolebestyrelsen.  

Orientering fra Line Orientering om hvordan skolen arbejder med elevgrupperne, når 

der er bekymringer for trivsel.  

Vi opfordrer til samarbejde, så hvis man er bekymret, så sætter vi 

stor pris på henvendelserne.  

Vi glæder os til, at skolens hverdagsdrift skal tilbage til normalen. 

Det betyder årets tre emneuger, fællesskabsfremmende trivsels- 

og aktivitetsdage, Folkeskolernes Dag lørdag d. 25. september 

med officiel indvielse af den nye hovedindgang.  

Evt. Madordningen: bestyrelsen ønsker at fortsætte den tidligere 

version af madordningen – uanset en evt. prisstigning.  

Skolen planlægger med at starte madordningen efter 

efterårsferien.  
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Rundvisning 

 

  

Årsafslutning  
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______________      _____________ 

Jane Skovby    Helle Mikkelsen 
 
 

 
______________      ______________ 

Jane Mikkelsen   Brian H. Jepsen 
 

 
          

_____________      ___________ ___ 
                     Tina Olesen    Rasmus Ravn 

 

 

 

______        __      _____________ 
  Lene Flintholm                                   Jette Brusgaard  

 
 
 

  _____________      _____________ 
                    Lisbeth Svenningsen                                              Lene Jensen       
  
 

 

 

 

Tirsdag den 27. april 2021 


