
Skolebestyrelsesreferat d. 23.01.2019, Næsby Skole 
 

Nyt fra Ledelsen: 

- Elevtal: 363, fra 1.3. 402 og fra 1.8. 383 
- ForårsSFO; 13 drenge og 26 piger, opstart 1.3. 
- Souschef er ansat; Mathilde Paarlberg, som starter 1.3. 
- Nyt skema i gang efter jul 
- Økonomi, Anette gennemgår på næste møde – vi kommer ud med overskud 
- Normeringsberegning sidst i marts, hvorefter vi kan planlægge næste skoleår 
- Renovering i 19; vi har afleveret prioriteret ønskeliste, hvor det mest drejer sig 

om indskoling, SFO, køkken og gulve – udeområder tænkes også ind. Nye 
rullegardiner i hele den grå bygning 1.2. Rundtur sidst på mødet for at se det 
færdige og igangværende 

- Kompetenceudviklingsplaner for næste år; to matematikvejledere på kursus, PLF 
fortsat med Anders Jensen, UCL, BiR fortsætter og mindre kurser 

- Nyt praktisk fag næste år i 7. (med fortsættelse i 8.kl.), som ændrer lidt i 
planerne – besluttet i folketinget 

- Taksonomi i hele skoleforløbet med teknologi og teknologiforståelse planlægges 
til næste år 

- Vikarskift, to vikarer skal videre til uddannelse/fast job, så nye sættes i gang; 
Henrik og Anne 

- Tryghedsvandring – arbejdet fortsætter i klasserne næste uge, så alle høres og så 
ny rundgang med rettighedsrådet 

 

Nyt fra Medarbejder: 

BB og LF har været på læringsmiljøobservation på Rasmus Rask Skolen. 

Provstegårdskolen kommer på observation hos os d. 25.01.19. sammen med konsulent 

fra skoleafd. 

Besøg af nye forårs-SFO børn og voksne d. 23.01.19 

 

Nyt fra Formanden: 

BB giver en tegning af parkeringspladserne i gården, så Ulrik kan kontakte Rema 1000 

om brug af parkeringspladserne. 

Bestyrelsesformændene på ni skoler har snakket sammen om fordelingsnøglen 

visitation. 

Trafiksikkerhed, BB fortsætter undersøgelse angående p-pladser. 

 

Øvrige medarbejder 

Trafikgruppen er stille og roligt i gang 

 

Datoer for kommende møder: 

Torsdag d. 21.02.19 kl. 19-21 

Torsdag d. 21.03.19 kl. 19-21 

Tirsdag d. 23.04.19 kl. 19-21 

Torsdag d.16.05.19 kl. 19-21 



Onsdag d. 12.06.19 kl. 18.30-21 

 

Eventuelt 

Frikvarter til den sene pause? 

Der er tilbud fra SSP til 8. og 9. klasses forældre, og til klassens børn angående alkohol 

og stoffer. 

Projekt fra udsat til værdsat. De er ved at øve sig i at holde oplæg omkring emnet. 

Nytårskur aflyst. 

 

Næste Møde d. 21.02.19 

Økonomi gennemgang 

Trafiksikkerhed. Orienteringspunkt fra BB 

Personale orientering omkring ansættelse, med beslutning om info til øvrige forældre, 

BB 

Mediepolitikken. Beslutningspunkt BB sender ud 

Skolerejser: Beslutningspunkt. Brian og Christoffer 

 

Møde d. 21.03.19 

Præsentation af Mathilde Paarlberg 

Etik for medie og teknologi. 

Evaluering af Forældresamarbejde og skole/hjem samtaler. 

Trivsel måling 17/18 (bevægelse) 

Mobbe-/mediepolitikken 

 

Møde 23.04.19 

Økonomi (ØS rapporten) Brian og Christoffer. 

 

Ref. BRH 


