
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 26. november 2019 kl. 18.00 - 20.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 17.30. 
 
Afbud fra: Lars Kølstrup, Erik Sørensen. 
Mødeansvarlig: Charlotte Rohleder. 
Mødested: Akvariet. 
 

ES – Erik Sørensen 
LK – Lars Kølstrup 
PC – Peter Christiansen  
CR – Charlotte Rohleder  
CB – Claus Bach 
RA – Rikke Andersen 

LH – Linda Hansen 
NH – Natasja Friismose 
BBC – Bo Bak Christiansen 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1. Godkendelse af referat 
 

 5 min. CR Godkendelse 
 

Referat fra 22. oktober 2019 blev godkendt. 
 

2.  Elevrådet 

• Feedback fra workshop ”Mobilforbud” 
 

 30 min. Elevråd Orientering 

Ingen elevrådsrepræsentanter deltog i mødet; punktet sættes på til næste møde. 
 

3. Gennemskrivning af principper (bemærk LK´s tidligere 
udsendte princip-skabelon) 
 

   60 min. CR Fremlæggelse, 
drøftelse og 
beslutning 

Princip for forældreinvolvering og elevernes hjemmearbejde blev drøftet og godkendt. 
Ledelsen sørger for at kommunikere om de reviderede principper, når bestyrelsen er færdige med revideringsrunden. 
 

4. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Personalesituationen 
o Trivselsundersøgelsen 2019 
o Kopiforbrug irt. bæredygtighed 
o Registrering af elevfravær 

 

   
 
 
 
  X 
  X 
  X 

25 min. CR, CF Orientering 

• LH deltog i kontaktudvalgsmødet for specialenheder. Næste gang afholdes der et formøde og generelt 
skærpes forventninger til mødeafvikling, -indhold og -deltagere. Punkter fra mødet: Ressourcetildelingen, 
GDPR, visiteringsudfordringer, problematikken med flytning af teknisk service-enheden. 

• Der er ansat en barselsvikar i både HEL og i UM. 

• På torsdag bliver der plantet 4 søjleege iht. elevrådsinitiativet ”Plant et træ”. 

• I Trivsel365 arbejdes der med udfordringerne ”Krav i arbejdet”. 

• Kopiforbrug: Tallet er faldende, men der skal stadig arbejdes videre med begrænsning af forbruget. 

• Bekendtgørelsen om registrering af elevfravær er bearbejdet i MED, da der skal udarbejdes lokale 
retningslinjer. Registreringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2020 og forældre orienteres inden ikrafttræden. 
 

5. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser 

Der blev som aftalt sendt en ansøgning til GF-fonden for midler til cykelstativer og elevinitierede arrangementer. 
Som afledt effekt etableres der en brugerundersøgelse af forældres trafikvaner omkring Sanderumskolen – 
undersøgelsen testes forlods via bestyrelsen. 
 



 Kommende møde:  
17. december 2019 – bemærk at mødet starter kl. 17.30, 
grundet afslutning med julearrangement. 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 

• Retningslinjer for registrering af elevfravær 
 
 

    
 

 


