
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere:  
Sted: SJAK – Mejlgade 27 – 1. sal 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 3. november kl. 14.00 – 14.55 – i direkte forlængelse af temadagen 
Deltagere (fremmødt): Janus, Eva, Heidi, Cecilie, Rene, Charlotte(forældre), Rose, Muniira (elevrepr.) Mogens (eksterne repr.), Sofie, Jesper 
og Karl (medarbejder repr.) 
Ture, Majbrith, Frede og Preben(ledelse) 
Referent: Sofie 
 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forbered
else til 
punktet 

Proces Afsat tid Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 3 min.   

2 Nyt fra - Elevråd 
- Afdelinger 
- Forældre 
- Ledelse 

 Information 15 min. Elevrådet og ledelsen fortæller om det nye ungemiljø på 
3. sal.  
Vi er i en arbejdsproces hvor elever er inddraget og 
eksterne parter. 
Det tilstræbes at ungemiljøet er fremvisnings klar til 
julemarkedet først i december.  

3 Evaluering af 
madordning 

Orientering om 
undersøgelser, 
observationer og   

Evt. bilag Oplæg - 
drøftelse 

20 min. Administrativ leder lavede oplæg ud fra undersøgelse. 
Fin undersøgelse, overvejende positivt. 



 

 

tilbagemeldinger 
vedr. 
madordningen 

Med en generel score på mellem 3,4 og 4,7 ud af en max 
score på 5.  
Der spørges til anden emballage som ikke er flamingo, 
gerne noget mere miljøvenligt.  
Derudover skal vi være obs på, om vi opfylder kravene 
for sund mad.  
 
Kan madordningen bestilles to gange om måneden i 
stedet for en gang om måneden? 
 
Ledelsen går videre i arbejdet med det, og følger op på 
undersøgelsen med personalet og eleverne. 
 

4       
5  

 
 
 

    

6 Princip for 
underretning af 
hjemmet om 
elevens udbytte 
af 
undervisningen - 
herunder 
elevplaner 

 

Behandling af 
princip 

Læs bilag Beslutte 10 min. Princippet blev behandlet, hvor der fremkom flere 
ændringsforslag. 
Cecilie og Preben retter efterfølgende til. Derefter er 
princippet godkendt til offentliggørelse. 
 
Hovedsageligt er det ”min uddannelse” som er skrevet 
ind og blevet vendt.  

7     .   



 

 

8  Evt.      5 min. Orientering om tilsyn med TVO-timer 
 
 
Punkter til kommende møder: 

- Nationale test 
- Drøftelse af principper for TVO og vikardækning  
- Min Uddannelse 


