
Nordagerskolen 
 

Dato og år Formandens initialer Blad nr. 

31 AUG 2017   

 

REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 31/8 2017 kl. 18:30 – 20:30 

(Formøde for forældre afholdes ikke) 

 
Fraværende med anmeldt forfald: 
Gitte, Lone, Charlotte 
Ingen elever valgt endnu. 
 
 
Dagsorden   

 
1. Velkomst & bemærkninger til dagsordenen 

a. Under aktionslisten er punktet om Epinion forsvundet. Det er nu tilføjet igen. 
 

2. Præsentation og introduktion (30 minutter): 
a. Michael Gravesen 
b. Skolebestyrelsen 
c. Spørgsmål til Michael Gravesen  
Alle præsenterede sig selv kort, derefter var der er uformel samtale om forskellige emner. 

 
3. Drøftelse af (15 minutter): 

a. Budget 2018 (Per / alle) 
Skolebestyrelsen beslutter, der ikke indsendes høringssvar til budgettet. 
 

4. Orientering om (30 minutter): 
a. Arbejdstilsynets konklusioner (Per) 

Per orienterede om de påbud, skolen havde modtaget fra arbejdstilsynet. Skolen er i fuld 
gang med at rette op på disse. 

b. Anti-mobbestrategi (Per) 
Per orienterede om de nye nationale regler omkring mobning, der er trådt i kraft fra 
1.august. 

c. Byggeri (Per) 
Per orienterede om byggeri af skole, foreningernes hus og lokaler til Borgerhusbanden. 
Skolebestyrelsen er uafklaret i deres holdning. 

 
5. Beslutning om (15 minutter): UDSAT 

a. Mødestruktur og mødekalender for skoleåret 2017/2018 – alle bedes medbringe deres 
kalender (Bo) 

b. Sukker-drikkevarer på skolen (Britta / alle) 
 

6. Meddelelser (15 minutter): UDSAT 
a. Skolelederen 
b. Elevråd 
c. Formand (Landsmøde 2018, Ledelse af vores børns skoledag) 

 
7. Eventuelt (15 minutter). UDSAT 
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Lukket dagsorden 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Bo  
 
 
Mødet slutter senest kl. 20.30. Mødet sluttede 21.10 
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AKTIONSLISTE 

 

Emne Indsat på 
Skolebestyrelsesmødet  

Evt. bemærkninger, herunder 
også hvis der udpeges ansvarlige 

Evt. 
deadline 

Opfølgning på Epinion    

    

 
HUSKELISTE 
 

Emne   Evt. 
deadline 

Forretningsordenen skal 
revideres 

   

    

    

 
 
 

 
Lukket dagsorden: 
 


