
Skolebestyrelsesmøde 
Saltum Skole mandag 26. august 2019  
kl.  19:00 – 21:30        
  
Heidi Toft Madsen, Michael Ringberg Mousten, Jane 

Rødbro Koller, Liv Riis, Frederik Bøgh Bisgaard, Thomas 

Ravn Monjezi, Nanna Dam, Henrik Johnsen, Peter Sørensen, 

Søren Jeppesen, Klaus Larsen.  

Elever:  

 
 

 

 

 

 

 

Afbud: Jane Koller, Henrik Johnsen, 

Frederik Bøgh Bisgaard,  

 

 

DAGSORDEN 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

1. 

Koordinering af forældremøder og årsberetning.   

Der holdes forældremøder 7. – 9. klasse 4. september 

Møderne for 4. – 6. klasse er 11. september og for 0. – 3. og 

SFO 18. september. Endelig er der forældremøder 12. 

september i Saltum børnehave og vuggestue, 25. september i 

Vester Hjermitslev børnehave og vuggestue. 

 

 

Godkendt 

 

 

 

Temaer til beretning: 

Renovering 

Lysregulering 

Appel om nye ansigter til bestyrelsen. 

Hvad giver det at sidde i bestyrelsen? 

Branding af skolen. 

Budget. 

 

Deltagelse i forældremøder: 

4.9: Liv 

11.9: Michael  

18.9: Frederik 

12.9: Thomas 

25.9: Heidi 

 

 

 

2. 

Skolebestyrelsens sammensætning. Der mangler et medlem, 

efter Lars er trådt ud. Liv har skrevet ud til forældrene.  

Brev til B og F om ændring af styrelsesvedtægten.  

 

 

 

Mette Vestenbæk Nielsen er indtrådt i 

bestyrelsen. 

 

Der sendes brev til børne- og 

familieudvalget med anmodning om at få 

ændret styrelsesvedtægten, så der kan 

være en repræsentant mere for 

personalet i bestyrelsen. 

 

 

3. 

De tilrettede overordnede samværsregler til godkendelse 

(bilag) 

 

Godkendt 



 

4. 

Ændringer af åbningstiderne i SI´erne jf. politisk beslutning 

om reducering af åbningstiderne. Peter  

 

 

Nye åbningstider i både Hjermitslev og 

Saltum fra 1. oktober bliver 

6.15-16.45 ma-to 

6.15-15.45 fredage. 

 

Ledelsen melder ud til forældrene. 

 

 

5. 

Evt. flytning af mødet 24. september jf. høringsfristen for 

arbejdet med budget 2020 

 

Mødet 24.9 flyttes til 19.9 

 

 

 

6. 

Rygepolitik for eleverne på skolen og i undervisningsregi 

uden for skolen (Jane) Bilag: Vores ”rygepolitik” + faktaark 

om lovgivning mv.  

 

 

Punktet affødt af aktuel skrivelse om 9. 

klasses tur til Berlin. 

Ledelsen ser på, om formuleringen kan 

ændres. 

Ny formulering fremlægges herefter for 

bestyrelsen. 

 

Skolens rygepolitik ændres til denne 

formulering:  

Jævnfør lovgivningen må der ikke ryges 

på Saltum skoles matrikler. 

 

 

 

7. 

Kommunikationsstrategi ift. forældreinformationer ift. 

implementeringen af AULA (bilag retningslinje fra MED fra 

2015)  

 

 

Udsættes til vi har konkrete erfaringer 

fra arbejdet med AULA i praksis. 

 

 

ORIENTERING  

 

Formanden og de øvrige forældrevalgte  

Medarbejderne  

Eleverne  

Ledelsen  

• Status på ombygning   

• Økonomioversigt 2. kvartal  

 

  
  

 
 

 

 

 

Ledelsen: 

- Status på ombygning: 

Flere dele udskydes til 2020 herunder 

læringstrappen i aulaen, hele sydfløjen, 

kantineområdet, nye garderober samt 

evt. renovering af musik. 

I 2019 er det planen at færdiggøre HOD, 

madkundskab, aula samt toiletter. 

- Skolens og SI’ens økonomi ser fornuftig 

ud.  



 - Der er pædagogisk tilsyn i SI’erne 4.11 

kl. 8.30-9.30. 

Skolebestyrelsesmedlemmer er velkomne. 

 

 

Eventuelt 

 

 

Kommende møder:  

Fællesmøde for bestyrelse, personale og elever 10. 

september kl. 17:00 – 21:00. 

Øvrig plan for skolebestyrelsesmøder: 

• Torsdag 19. september 

• Onsdag 23. oktober 2019 

• Torsdag 21. november 2019 

• Mandag 9. december 2019 

• Tirsdag 12. februar 2020 

• Torsdag 12. marts 2020 

• Mandag 20. april 2020 

• Tirsdag 12. maj 2020 

• Onsdag 17. juni 2020  

Emner: 

• Trafiksikkerhedspolitik  

• Flytning af SFO  

• Evaluering af udskolingselevernes ”gå i byen 

ordning” 

• SFO på skolen? 

 

 

 


