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Til stede: Gorm, Betina, Karin, KP, MAB, SW, HBA, 
JK 
 
Ad 783 Godkendt 
 
Ad 784 Indledende drøftelse: Der er stort politisk 
fokus på elevfravær, da det har stor negativ 
betydning for elevernes læring og trivsel. Skolechef 
Henrik Johansen har d.d. skrevet til skolerne, at 
der næste skoleår skal ske daglig elektronisk 
registrering af elevernes fravær for at have så 
præcise og opdaterede data som muligt. Det 
foreslås, at forældrene f.eks. i et sommerferiebrev 
orienteres om, at fraværsmelding til skolen samme 
dag som fraværet er vigtig for at undgå 
dobbeltarbejde for lærerne.  
 
Ad 785 Det besluttes, at der afholdes 8 
skolebestyrelsesmøder næste skoleår. For at løse 
den samlede opgave skal vi kunne være fleksible 
med mødelængde, ekstra møder o. lign. 
Datoerne, som Karl-Johan meldte ud, besluttes ind 
til videre. Tidspunkt fastholdes. ”Placering af 
næste møde” fastholdes også som fast punkt på 
dagsordenen.  
 
Ad 786 Orientering om APV, herunder processen. 
Arbejdsmiljøgruppen udpegede 4 temaer, som 
godkendtes i MED, og som blev bearbejdet på 
pædagogisk råd. Arbejdsmiljøgruppen har arbejdet 
med rådets tilbagemeldinger. Orientering om 
handleplan. Eksempler oplæst. Karl-Johan 
kommenterede det psykiske arbejdsmiljø og 
Hanne det fysiske arbejdsmiljø. 
 
Ad 787 Udgangsforbuddet håndhæves ikke i særlig 
høj grad. Skal forbuddet ophæves? Drøftelse om 
udfordringer ved det. Det er primært en C-skole-
problematik. Det vil kræve en fælles indsats 
mellem skole og hjem. Det blev besluttet, at det 
drøftes i C-skolens elevråd og C-skole-
afdelingsmøde og vender tilbage i bestyrelsen. 
 
Ad 788 Baggrund givet. Skolebestyrelsen 
godkender det.  
 
Ad 789 Karin: Meldes der noget ud om grøn tur i C-
skolen? Ja, det gør der (MAB).  
MAB: Prøverne er forløbet fint.  



SW: 10. årgangs specialklasse med praktik. 
Forældremøde gik godt.  
HBA: Lille kommende 1. årgang får måske to nye 
elever. SFO-køkkenet lukket pga. rotter.  
JK: Skemaer er på trapperne.  
KP: Fornemmer, at der er lidt større elevtilgang 
end elevafsked.  
 
Ad 790  
Udgangsforbud.  
Den nationale trivselsmåling.   
 
Ad 791 11.09 kl. 19. 
 
Ad 792 Peter Larsen fra Ungdomsskolen leder efter 
underviser til Drengehørm-hold.  
 
 
 
 
 
 
 

  

 


