
 

  

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde 

 

Sted: Hodsager 
Tid: Mandag d. 4. februar kl. 19.00-21.00 

 

 

 

Indkaldte:  

 
Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Sabrina Jensen, Jens Silkjær, 

Kasper Skram, Lasse Sandgaard, Alex Holm og Ann Berit Birkelund Bach, Annemette 

Jensen, og Elise Cramon 

Suppleanter:  

Afbud:                           Jens Silkjær. 

 Referat 

 

48/19   Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

49/19   Fra fritidshjem til SFO. Status 

Info om SFO og aftale om at lave et info skriv med en dato for infomøde. 

 

50/19   Præsentation af skolen handleplan ”Om sorg” og eventuelle kommentarer fra SB. 

Elise gennemgik sorghandleplanen, som vil komme til at lægge på skoleintra. 

 

51/19   Endelig beslutning af princip for sorg. Se bilag 

Princip for sorg er vedtaget.     

       

52/19  Orientering om og høringssvar til forslag om ”Ny styringsmodel/tildelingsmodel til midler til               

skolerne”. Høringsmaterialet er rundsendt pr mail den 19. januar.  

Brian og Elise medbringer forslag til høringssvar 

Vi anbefaler scenarie 1, se bilag. Elise sender høringssvaret i aften. 

 

53/19 Til orientering og beslutning 

          ”Knæk cancer i Aulum 2019” – skal skolen deltage i projektet? Se bilag 

Vi sender repræsentanter over til info mødet d. 27.2. Punktet tages på næste SB møde.  

 

54/19 Budget og regnskab 

Vi er startet på nyt regnskabsår og der er meget få bevægelser indtil nu. 

Afslutning af 2018 vi kommer ud af året med positive tal på begge matrikler, som vi kan få på budgettet 

Om 2 år. 

 

 



55/19 Nyt fra formanden.  

CEPOS undersøgelsen. 

Ny skoleleder, en god proces. 

Ane og Louise fortalte kort om kursus via Skole og Forældre. Det har været meget godt og har givet et 

Godt indblik i skolebestyrelsesarbejdet. Der opfordres til at læse bladet Skole og Forældre eller nyheds- 

breve derfra.   

 

56/19 Nyt fra skolen.  

Indvielse af PLC den 20. februar kl. 13.45, SB er indbudt.  

Lasse informerede om justeringer af folkeskoleloven.  

 

57/19 Nyt fra elevrådet 

Annemette informerede om elevrådsmøde i Hodsager, antimobbestrategien blev gennemgået. 

 

58/19  Evt. 

 

OBS. Hvem får bladet skole og forældre: Sabrina, Mads, Jens, Kasper. 

 
 

Referent 

Annemette Jensen 

 


