
Heldagsskolen 

Almindingensvej 23 
3751 Østermarie 
Tlf. 5692 3600 

Mail: heldagsskolen@brk.dk 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
mandag DEN 20. JANUAR 2020 

KL. 18.00 TIL 20.00 PÅ HELDAGSSKOLEN I ØSTERMARIE  
 

Der være en sandwich og frugt til mødet. 
 
Tilstede: Per, Seline, Louise, Jan og Peter 
 
Fraværende: Pernille, Lars, Dorte, Gert, Søren 
 
DAGSORDEN:  
 
 

1.  Referat og underskrift 
 
 

Ad 1) tjek 
 

2.  Orientering 
 Formanden 
 Elevråd 
 Team  

 

Ad 2)  
Formand: intet 
Elevråd: Indrettet rum. Formanden 
arbejdet med antirygekampagne. 
Postkassen er ved at blive 
færdigsnedkereret. Formanden har svært 
ved at nå frem til SB møder. Men vil gerne. 
Team: planlægger lejrskoler. 
Julegudstjenesten før juleferien var en 
supergod oplevelse. Og vil blive en 
tradition. Julefrokosten var også god. 
 

3.  Budget. 
 

Ad 3) kopi ikke udsendt men det ser godt 
ud.  

4.  Kvalitetsrapporten - høring Ad 4)  
”Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i 
kommunalbestyrelsen skal den enkelte 
skolebestyrelse have lejlighed til at udtale 
sig om et udkast til rapporten vedrørende 
forhold på den pågældende skole” 
(Folkeskoleloven med kommentarer, 
2017, s. 260)  
 
Udtalelserne skal sendes til Trine og 
undertegnede senest mandag d. 20/1 
2020. 
 
Se vedhæftet bilag. 



Heldagsskolen 

Almindingensvej 23 
3751 Østermarie 
Tlf. 5692 3600 

Mail: heldagsskolen@brk.dk 

 

På baggrund af en SB drøftelse formulerer 
Per kommentarer til kvalitetsrapporten på 
især områderne trivsel og fravær 
 

5.  ”Hvorfor sidder jeg i 
skolebestyrelsen?” 
 

Ad 5) udgår, ønskes på næste dagsorden 

6.  Magtanvendelser - statistik Ad 6) ingen statistik fremvist. 
 

7.  Evt. 
 

Ad 7) ekstraordinært punkt: forslag til 
ferieplan, taget til efterretning. 
 

8.  Elever  
Personale  
Administration 
Orientering om klage 

Ad 8) 
Elever: ingen til eller fragang. 8. og 9.kl er 
blevet uddannelsesparathedsvurderet og 
det er samlet ved UU vejleder Molly 
Personale: En ledig stilling som dækkes af 
vikar, den genopslås til foråret. 
Studerende stopper planmæssigt 1.2 og 
der kommer ikke en ny. Vi har fået en 
forhenværende kollega tilbage som starter 
1.2. Vi er i gang med at ansætte 
tilkaldevikarer. 
Administration: præget af fravær den 
seneste tid. 
Orientering om klage: dette punkt skal 
slettes. 

 


