
DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Skole: Grønhøjskolen 

Mødested: Grønhøjskolen 

Mødedato: 15. juni 2022 kl. 17.00 – 18.00  

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

1. Nyt fra Ledelsen  

a. Antal klasser 

b. Økonomi 

c. Personale 

2. Opfølgning på opgaver i det indeværende år 

3. Opgaver til den nye bestyrelse 

4. Evt. 

18.00 – 18.30:  Fælles spisning med den nye bestyrelse – de afgående medlemmer 

siger farvel efter spisningen 

18.30 – 19.30: Den nye bestyrelse: 

5. Præsentation af alle i den kommende bestyrelse – man fortæller lidt om sig 

selv. 

6. Præsentation er de opgaver der gives videre til bestyrelsesarbejdet næste år. 

7. Konstituering af formand og næstformand. 

8. Planlægge møderne næste år, datoer og årshjul 

9. EVT. 

 

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum. 

Mødested: «Personalerummet» 

Mødedato: 21-04-2021   Næste mødedato: 21-06-2021 

Deltagere: «Mette, Rune, Morten, Karen, Maria, Louise, Stine, Karina, Henriette, 

Michael, Jes og Benedicte» 

Afbud: «Charlotte» 

1. «30 elever på kommende 4. årgang hvilket betyder 2 klasser. Der har d.d. 

været afholdt møde med forældrene til kommende 4. årgang og 

klassedelingen forløb godt.  



Kommende 7. årgang skal også deles. 33 elever betyder 2 klasser. 

Forældremøde desangående afholdes den 16/6-2022. 

Økonomi. MGU forklarer den økonomiske betydning en ekstra klasse har for 

skolens økonomi.  

Personalesituationen. Der er ansat 2 nye medarbejdere der begynder 1. 

august 2022. Der er slået en pædagogstilling op. Vores køkkendame er pr. 1. 

juni sat lidt op i tid. » 

2. «Punkt 2 og 3. Opfølgning på opgaver i indeværende år og opgaver til den 

kommende bestyrelse. Trivselsmålingerne. Møde med forældrerådene. 

Ansættelsessamtaler. Skolens stemme udadtil. Inkludere elevrådet. Bakke op 

ift. nye tiltag og ændinger. Møde med kommunaldirektør samt direktøren for 

Børn og Unge. Mødes med andre skoler ifm. bestyrelsesarbejdet. Samarbejde 

med Havndal - udbygge dette samarbejde. Kursus for nye 

bestyrelsesmedlemmer - dato tilgår. Deltagelse på forældremøde i 

afdelingerne.» 

3. « » 

4. «Eventuelt. Forslag til at kagesalg til skolefesten kommer på elevhænder eller 

lagt ud til forældrerådene. 

Vi er i færd med at undersøge om man kan købe et kort til automaten, 

således den bliver kontantfri.  

Skolemad bliver stadig leveret af Romalthallen, men udbyderen skifter. Mere 

information tilgår. 

5. Skolefodbold er blevet til noget for afd. B og C hver mandag. skriv her» 

6. «Såvel afgående som tilgående bestyrelse præsenterer sig kort. Nye 

medlemmer er Jes, Michael, Benedicte og Jørn.» 

7. «Konstituering af den nye bestyrelse. Louise indtræder som formand for 2 år. 

Stine indtræder som næstformand.» 

8. «Planlægge møder kommende skoleår, datoer og årshjul. Indkommende 

forslag til at forældrerådene inviteres med allerede i efteråret. Jes og 

Henriette deltager i afd. C. Louise og Stine deltager i afd. B. Michael og Louise 

deltager i afd. A.» 

9. «Evt. Arbejde på at få forældre fra Havndal til kommende elever på 7. årgang 

til at melde sig til skolebestyrelsesarbejdet.» 

 


