
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag, den 6. november 2019 kl. 17.00-

19.00 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Susanne 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 18.09.19 (bilag 1) 

 

2) Valg af næstformand. 

 

3) Høringssvar – Skolepolitikken (bilag 

2.1, 2.2) 

 

4) Gallaaften/Den gyldne ugle – 

brugerbetaling for mad/salg af 

sodavand (bilag 3). 

 

5) SFO´s åbningstid efter jul, når 

besparelsen rulles tilbage. 

 

6) Princip for skolefritidsordningens 

virksomhed (bilag 4). 

 

 

Til drøftelse: 

 

 

 
Til orientering: 

 

7) Budget 2020 (bilag 5.1, 5.2) 

 

8) Nyt fra elevrådet 

 

9) ”Liv i by og skole” 

 

10) Meddelelser 

 

11) Eventuelt 

 

 

 

 

Næste møde: 5. december 2019 

 

 

  

 

 

 

 

REFERAT: 

Afbud fra: Karl Peder, Susanne, Trols, 

Morten 

1) Godkendt 

2) Punkt 2 udskydes til næste møde  

 

3) Høringssvar til skolepolitikken 

Spørgsmålene til høringssvaret vil kræve 

mere tid og arbejde i hele organisationen, men 

nogle gode spørgsmål til det videre arbejde 

med den nye skole-politik. 

Christian laver et udkast til hørringsvar.  

 

4) Spændende arrangement. Det er ok, at 

sælge sodavand til eleverne til Galla-aften og 

at eleverne betaler et beløb til maden. 

 

5) åbningstiden rulles tilbage til før 

besparelsen.  

 

6) Jonna tilretter de få rettelser i princippet og 

det lægger ud på skolens hjemmeside 

 

7) BJ gennemgik besparelsen for skole og 

SFO-området 

 

8) Udsat til næste møde 

 

9) BJ fortæller, at ved sidste møde i ”Liv i by 

og skole” som bl.a. handlede om 

bosætningskampagne og retningslinjer for 

ansøgning af midler op til 50.000. kr. 

 

10)  

- Renovering er påbegyndt -løbende 

information 

- Aula – vi er i gang, og må ændre 

undervejs som vi bliver klogere. 

- Afdelingslederstilling i ASF: opslag – 

samtaler 

- SFO hjælper med at sende børn til 

aktiviteter ikke til biler på 

parkeringspladsen 

- Princip for karaktergivning evt. tages 

op igen – BJ tager det i første omgang 

på afdelingsmøde i udskolingen til 

foråret. 

 

11) Evt. 

Marianne har været på besøg i undervisning 

en god oplevelse for at få indblik også i 

forhold til bestyrelsesarbejde  

 


