
DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen 

Mødested: Personalrum 

Mødedato: 27. okt. -2021 kl. 18.00 (vi har ansættelsessamtaler lige før mødet) 

Afbud sendes på AULA til Mette Gudum 

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret. 

1. Godkende dagsorden 

2. Nyt fra skolen 

a. Økonomi 

b. Personale 

c. Lamper på skolen 

3. Tilfredshedsundersøgelsen hvordan og hvad skal vi arbejde med den – 

handleplaner. (se bilag)  

4. Arrangementer for klasserødder 

5. Evt. 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum. 

Næste mødedato: 24-11-2021 

Deltagere: «MGU, MP, Stine, KB, Louise, Tanja, BR» 

Afbud: «Maria, Henriette, RH, Charlotte» 

1. « Dagsorden godkendt 

2.  - MGU - status på økonomien. Vi har kanaliseret økonomi i at kunne 

prioritere et mellemrumstilbud- Der er pt. en pædagogstilling til Tørring. 

Desuden har der d.d. været samtaler til en fast lærerstilling med 

fagkombinationen fysik/kemi, matematik, biologi. MGU undersøger om 

stillingen kan gøres tidsbegrænset frem til 31/7-2022, da fagkombinationen 

ikke vil blive kunne dækket og da nogle af personalet ønsker en rokade i 

fagene næste skoleår. 

- Lamper og lofter bliver skiftet på hele skole. Det går ikke hurtigt, men stabilt 

fremad. Køkkenet i personalerummet er fjernet og der vil blive lagt nyt gulv 

og indsat nyt køkken.  



3. Punkter fra tilfredshedsundersøgelsen, der er vedhæftet som bilag, 
gennemgås. MGU og MP forklarer, hvordan skolens trivselskonferencer 
fungerer. Punktet vedr. evaluering og medbestemmelse ift. hvad der sker i 
undervisningen på klassetrinene 4.-9. bliver drøftet - punktet bliver taget  
med videre. Punktet om eleverne selv gør noget, hvis de keder sig, skal tages 
med som punkt til eleverne. Punktet om noget er svært og om eleverne selv 
kan gøre noget for at ændre på dette tages med.  

4. Forældreråd indbydes til forældrerådsmøde én gang årligt i efteråret. Forslag 
til dato: 26/1-2022 (skolebestyrelsesmøde fra 17.30 til 19.00). Bestyrelsen 
stiller forslag om at der her bliver drøftet punkter fra trivselsmålingen. 
Desuden stilles forslag til at der kunne tales om, hvordan de forskellige 
klasser gør ift. sociale aktiviteter.  

5. Punkter til næste dagsorden - Dagsorden til forældrerådsmødet.  

6. Evt. MGU har sendt en forespørgsel vedr. vaccination mod influenza til 
personalet. Kommunen har valgt at tilbyde det, men der er endnu ikke 

vacciner leveret.» 
 

 


