
 
 

 

 

 

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

 

Ranum den 20. marts 2019 

 

SKOLEBESTYRELSEN 
Referat af skolebestyrelsesmøde 

onsdag den 20.marts 2019 kl. 19.00-21.15 i skolens i skolens mødelokale  
 

Afbud: Dorte, Carina 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste sb-møde. 

- Referat godkendt. 

 

2. Sidste nyt/meddelelser 

 Nyt fra skole 

- HH fortalte om kulturugen – vi oplevede, at det var en god uge. Drama blev opført 

på skolen, det var spændende at følge processen, men vi arbejder med lyd… De nye 

legeredskaber er snart færdige. Vi glæder os. 

 Nyt fra K-klasser 

- Vi har netop fået tre nye elever – K2, K3 og K4 

 Nyt fra LBO 

- LBO ´en har fået nye legehuse. 

 Nyt fra Fælles skolebestyrelsesmøde (Anne, Winnie) 

- Det fælles SB møde har sendt brev til kommunalbestyrelsen vedr. ressourcer i 

kommunens folkeskoler. Anne fortalte om et møde ang. hvordan vi kan støtte 

hinanden – Brugsen indkaldte. 

 Dorthe Bang udtræder af bestyrelsen – hvem erstatter hende? 

- Kaspar Herlevsen er 1. suppleant – Anne tager kontakt. 

 Status – Støtteforening (Winnie, Anne) 

- Støtteforeningen holdt fastelavn – over 100 mennesker deltog – flot arrangement….. 

 Ny ferielov (HH) 

- 1. sep 21 er man fuldt dækket ind af den nye ferielov. 

- Høringssvar til digitaliseringsstrategien – møde vedr. digitaliseringsstrategien 4. 

april kl 19.00-21.00. 

 

3. Justeringer af skolereformen (bilag) (HH) 

 Gennemgang 

- HH gennemgang af de vedtagne justeringer. Gerne en tidlig dag til indskolingen, evt. 

fredag. 

 Tage stilling til nedsættelse af undervisningstimetal. – evt. ansøgning(er) 

- Vi ansøger om konvertering af 2 lektioner i 4.-9. + yderligere 2 timer i K1. 

 Tage stilling til ændringer i skolebestyrelsens valgperioder – evt. 

ansøgning 

- Vi ansøger om en to årig valgperiode. 

 Forholde os til timefordelingsplanen – ikrafttræden 2019 eller 2020?, 

svømning? Mm 

- Vi afventer 2020. 

 andet 

 

 



4. Budgetpunkt ”Forplejning” LBO (bilag) (HH, JM) 

 Gennemgang af bilaget  

- JM gennemgår det vedlagte bilag – der er pt et overforbrug. 

 skitsering af handlemuligheder  

- Vuggestuens forbrug er et politisk ”skal”. 

 Diskussion 

- Kan vi undvære formiddagsmaden i børnehaven? begrænse morgenmaden?ml 

måltider? 

 Beslutninger 

- Vi beslutter pr 1. august fjerner ml måltider i BH og SFO både formiddag og 

eftermiddag – forældre sender selv med – skærer lidt på morgen udvalget. 

 Hvem gør hvad og hvordan? 

 

5. Aula (IØ, HH) 

 Status 

- HH gav kort status 

 Hvad skal bestyrelsen forholde sig til? 

 Diskussion  

- Aktuelle opslag skal blive liggende. 

- Evt. ugeplan 

 

6. Næste møde. 

 Dato 2/5  

 Punkter til dagsorden? 

- Aula 

- Den styrkede pædagogiske læreplan. 

- Budgetopfølgning. 

-  

 

7. Evt. 

 

Med venlig hilsen 

Inger Søde Østergaard 


