
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 

Mandag d. 04.11 2019 kl. 16.30 – 18.30  
Mødet afholdes på lærerværelset 

Referat 

Afbud: Marianne, Bettina, Mette G.,  

 

1. Tilbagemelding på dialogmødet med udvalget og budget 2020-2023 v. Mette 

og Jesper 

- SB orienteres om dialogmøde og budget 2020-2023.  

 

Dialogmøde 

02-10-2019_Doknr341103-19_v1.DOCX
 

 

PDF-præsentation 

dialogmøde 02-10-2019_Doknr367139-19_v2.pdf
 

 

 Vedhæftede filer 

1_Budgetforlig_2020-2023_Tekst-del.pdf  

2_Budgetforlig_2020-2023_Tal-del.pdf  

3_Investeringsoversigt_budgetforlig_2020-2023.pdf 

Jesper og Mette orienterede om dialogmødet og budgetforliget. De penge, der var sat af til Stoholm skole 

med projektering i 2020 er udsat til 2022 med en fordobling af beløbet til renovering. Der arbejdes stadig på 

ny skole lokalt. Hvad betyder det for arbejds- og undervisningsmiljøet i udskolingen? 

 

2. Revideret møderække for SB v. Jesper og Mette 
- SB orienteres om de ændrede datoer for SB-møderne. SB bedes vurdere om det giver anledning til 

yderligere drøftelser af mødedatoerne. 

 

Revideret 

møderække SB.pdf
 

Onsdag d. 26.02.20 ændres til torsdag d. 27.02.20 ellers fastholdes planen. 

 

 

http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=876163029330792&B=285218
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=876163029330792&B=285219
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=876163029330792&B=285220


 

3. Status på opstart af Aula v. Christian  
- SB orienteres om opstarten af Aula. SB får mulighed for at drøfte status. 

 

Christian orienterede omkring opstarten. Vi er klædt godt på fra kommunalt hold. Der er forskellige 

små udfordringer omkring bl.a. ugeplaner. Der er positive tilbagemeldinger fra forældre og elever. 

Man skal som udgangspunkt ikke forlade en samtale, da man så ikke får det, der efterfølgende 

orienteres om i tråden. Vi er kommet godt fra start. Fra lærersiden tænkes der, at det, der skal 

fungere, det virker, men der er stadig ting, vi skal øve os på. 

 

4. Kommunikation: princip for skole-hjemsamarbejde v. Jesper og Mette 
- SB bedes drøfte mulige justeringer og ændringer i princip for skole-hjemsamarbejde. 

 

SB Princip for 

skole-hjemsamarbejde-Revideret 3.gang.docx
 

 

OPSAMLING - 2019 

Spørgsmål til forældregruppen om skole-hjemsamarbejde (1).docx
 

 

Tages op igen på næste møde. Hvad kan aula kontra facebook? 

 

 

 

5. Dialogbaseret aftale/ kvalitetsrapport v. Jesper 

- SB orienteres om arbejdet med kvalitetsrapport og dialogbaseret aftale.  

 

2018 Dialogbaseret 

aftale - Stoholm Skole version 4.docx
 

Tanken er, at kvalitetsrapporten føres videre med 2022. 

 

 

6. Meddelelser fra:  
a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder:  

e. SFO 

 

 

7. Nye dagsordenspunkter til kommende møder.   

- Tilsyn: Madkundskab og praksisfaglighed  



- Kommunikation: princip for skole-hjemsamarbejde 

- Fravær i grundskolen 

 

 

8. Eventuelt.  

 

 

9. Lukket punkt.  
 

 

Forplejningsansvarlig: Stoholm Skole 


