
 
 

 

 

 

Seminarievej 31 – 9681 Ranum  
Telefon 99 66 85 60  
Mail: hjs@vesthimmerland.dk  

 

Ranum den 12. februar 2019 

 

SKOLEBESTYRELSEN 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00-21.15 i skolens i skolens mødelokale  
 

Afbud: RB 

Fraværende: Helena 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste sb-møde. 

 

2. Sidste nyt/meddelelser 

 Nyt fra skole 

- Trivselsdag, kulturuge, K-klasse fest og andet godt 

 Nyt fra K-klasser 

 Nyt fra LBO 

- Uge 10 – kulturuge og emne om sundhed. Startet proces om den nye ”styrkede 

pædagogiske læreplan.  

 Status – Støtteforening (Winnie, Anne) 

- Der er planlagt fastelavnsfest, søndag den 3. marts. 

 Orientering fra møde ”de samlede skolebestyrelser i Vesthimmerlands 

kommune (bilag, brev fra Himmerlands lærerkreds) (Anne) 

- Anne orienterede fra mødet – SB´erne i kommunen vil bakke op om 

lærerforeningens brev til politikerne. 

 Svar fra forvaltningen ang. betaling af frugt- og/eller madordninger i LBO 

(bilag) (Anne, HH) 

- Pkt. blev diskuteret og vi vender tilbage til skrivelsen senere på dagsordenen.  

 Henvendelse fra Tandplejen (bilag) (Anne) 

Bilaget lægger op til, at vi laver en kostpolitik for skolen – SB vil gerne lægge sig 

op af kommunens kostpolitik. 

 Orientering om forslag om gæsteplejeordning i vuggestuen (JM) 

JM orienterede om det nye forslag vedr. ordning om gæsteplejeordning i 

vuggestuen. 

 

3. Princip for forældresamarbejde i LBO og skole (bilag) (JM) 

 Endelig udgave til godkendelse 

Godkendt. 

 

4. Udkast til overordnede budget og budget for aktiviteter og materialer for 2019 (bilag) 

(HH, JM) 

 Orientering for skoledelen 

 Diskussion og kommentarer 

 Evt godkendelse 

 Orientering for LBO-delen 

 Diskussion og kommentarer 

 Evt godkendelse 

HH gennemgik skolens budget for 2019. Det ser fornuftigt ud. Godkendt. 



HH gennemgik LBO´ens budget for 2019. Vi følger både skolens og LBO´ens 

budget hver 3. måned i SB. HH orienterede om LBO´ens forbrug til forplejning… 

Hvad gør vi? Punktet kommer på dagsorden ved næste SB møde. Budget LBO 

godkendt. 

 

5. Næste møde. 

 Dato 20/3  

 Punkter til dagsorden? 

Forbrug – forplejning LBO – bilag vedhæftes. 

6. Evt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Inger Østergaard 


