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Mødedeltagere: BA-RP-AS-HM-WF-MB-ML-CN-LS-HE-JJ og Sarah fra 
elevrådet 

  

Mødedato og tid: Mandag den 3. juni 2019 kl. 18 - 21 

  

Bemærkninger:    

 
24/19 Siden sidst – herunder meddelelser fra   

  a) formand   BA orienterede fra mødet i Folkeskolernes 
Samråd med flg. punkter: 

 Børne- og Familiepolitikken i RKSK 

 Nye veje på det specialiserede område 
 Kommende kommunale besparelser 

 
 b) elevråd Intet 

 
 c) kontoret  Anna Louise Didriksen har opsagt sin 

stilling som lærer på Tim skole 
 Møde nr. 2 med arkitekterne holdes 

tirsdag den 4. juni. Det er nødvendigt 
at foretage prioriteringer i det ønskede 

 Der har været afholdt orienteringsmøde 
for forældrene i børnehaven og 

vuggestuen om de fremtidige planer 
 6. kl. har haft en fin tur til København 

 

 d) SFO og klub  Ny studerende er startet i SFO’en 
 I kommende skoleår vil der være ca. 

60 børn i SFO’en og 30 i klubben 
 

 e) andre  Intet 
  

25/19 Drøftelse og justering af infofoldere  
Folderne blev tilrettet og skal ligge klar til det nye skoleår 

  
26/19 

 

Afvikling af dimissionsfesten den 24. juni 

BA-ML og RP står for det praktiske omkring mad og drikke 
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28/19 

 
 

 
 

 
29/19 

 
Plan for skolebestyrelsens klasserepræsentanter samt 

mødedatoer for kommende skoleår 
Skolebestyrelsens klasserepræsentanter: se nederst 

Mødeplan for skoleåret 2019/20: 22/8 – 23/9 – 22/10 – 5/12 – 
13/1 – 18/2 – 19/3 – 20/4 – 19/5 – 11/6 

 
Iværksættelse af legegrupper for 0. klasse 2019/20 

Ideen bag brugen af legegrupper introduceres på info-mødet for 
kommende 0.-klasseforældre. På det første forældremøde efter 

sommerferien dannes grupperne og der laves plan for 
iværksættelse  

 
Udarbejdelse af høringssvaret vedr. besparelseskataloget  

Sparekataloget blev drøftet. JJ sammenskriver kommentarer og 

fremsender til skolebestyrelsesmedlemmerne for kommentering. 
  

30/19 Opfølgning på arbejdet med principper. 
 Principperne godkendt 

 
31/19   Eventuelt 

Forældrenes mulighed for at fravælge de nationale tests for 
deres børn blev drøftet. 

 
NB: punkt med kostpolitik sættes på dagsorden efter 

ferien 
  

   
 Skolebestyrelsens 

klasserepræsentanter 

for skoleåret 2019/2020 
0. kl. Martin Meyhoff Bendtsen 2614 7337 

1. kl. Britt Andbæk Pedersen 4034 6454 

2. kl. Hilde-Kristin Reed Mogensen 4141 7323 

3. kl. Rikke Præsius 2096 8180 

4. kl. Marianne Ø. Lodberg 6127 0994 

5. kl. Martin Meyhoff Bendtsen 2614 7337 

6. kl. Winnie Flye 2962 8840 
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7a Rikke Præsius 2096 8180 

7b Rikke Præsius 2096 8180 

8a Annette S. Skaderis 5134 6407 

8b Annette S. Skaderis 5134 6407 

9a Marianne Ø. Lodberg 6127 0994 

9b Marianne Ø. Lodberg 6127 0994 

     

  
  

  
  

  
 


