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Referat af skolebestyrelsesmøde

Torsdag, d. 15/12 2022, kl. 17.00-19.00

Afbud: Christine og Kamilla

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Sorg og kriseplan
En arbejdsgruppe bestående af lærer og pædagog har 
revideret skolens sorg og kriseplan, og der er planlagt 
sorgforløb når/hvis det bliver aktuelt. Såvel plan som forløb 
bliver gennemgået mhp drøftelse.

Sorg og kriseplanen blev gennemgået og drøftet. Stor 
tilfredshed med materialet, der efterfølgende lægges 
på skolens hjemmeside og der informeres om 
materialet til forældre på Aula. Det er vigtigt at der 
ved nye forældre f.eks. FSFO og 7.klasser gøres 
opmærksom på materialet.

4. Budget 2023.
Indledende drøftelser af budget 2023, herunder info om 
forventet elevtal og antallet af klasser.

Elevtallet for kommende FSFO er pt. På 49, hvilket 
giver to klasser på årgangen. Vi forventer at der 
samlet set kommer 4 7. klasser incl Verdenslinjen og 
vi kan fastholde 4 8. – og 9. klasser. Bestyrelsen 
arbejder videre med budgettet på de følgende møder, 
hvor årsregnskab for 2022 er på plads og kommunal 
udmelding om servicerammen er på plads.

5. Kort orientering om ” Kulturarbejde”

Kort orientering om opstart på kulturarbejde – stor 
interesse fra bestyrelsen, der ser frem til fortsat 
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engagement.

6. Eventuelt, herunder gensidig orientering.

Ønske om at bestytrelsens årshjul bliver mere 
detaljeret og i et rul efter reklevans, f.eks med APV, 
trivselsmålinger, status på økonomi, udvikling i 
elevtal mm

7. Dialog mellem de forældrevalgte medlemmer af 
bestyrelsen

Intet til referat

Pkt. 1 til 6 forventes behandlet fra 17.00 – 18.15. Der 
serveres mad.

Med venlig hilsen

Morten Møller          /          Troels Segel
Formand                          Skoleleder
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