
 

Referat for skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen 
 

Sted:  

Personalerummet 

 

Dato og tid: 

25. marts 2019, 18.30-20.30 

 

 

Deltagere: 

 

Sussi Nissen (suppleant) 

 

Afbud:  

Anders, Tina, Annette, Maiken 

 

 

Møderækken: 

 28. august 

 26. september 

 30. oktober 

 6. december 

 29. januar 

 27. februar 

 25. marts 

25. april 

20. maj 

25. juni 

        

Pkt. Dagsorden. Indhold Beslutninger Referat 

1.a 

25 

min 

Orientering fra 

a) Ledelse 

 

 

 

b) Personale 

 

c) Formand 

 

Nyt siden sidst.  

Herunder orientering om konsekvenserne af nyt lovgrundlag og 

orientering om sidste nyt vedr. bevægelsesbånd  

 

 

 

Herunder henvendelse fra udskoling vedr. funding af skolegården. 

Ny lokalforening i Skole & Forældre 

Orienteringspunkt 

 

 

 

a) 

Sekretær Lone Børsting stopper 

27/3.Stlillingen har været 

opslået, og der har været 

samtaler. 2 var indkaldt til 2. 

samtale og Pia Maier er ansat. 

Loven ikke vedtaget – Pt 

planlægger vi efter gældende lov, 

men har en plan B klar, hvis 

loven vedtages. 

Udvalget for Børn og Ungdom 

vil gerne deltage på mødet i maj. 

b) 

Vi har haft Fastelavn og 



trivselsdag, der er forløbet godt. 

Personalet giver udtryk for, at de 

gerne vil mødes med 

skolebestyrelsen. 

c) 

Skolebestyrelsen bakker op 

omkring bedre udendørs 

muligheder for udskolen.– tages 

op på næste møde. 

Der er oprettet lokalforening 

Skole og forældre. Første møde 

d. 24/4 på Bramsnæsvigskolen. 

 

1.b 

10 

min 

Orientering fra 

elevrådet 

 

Nyt siden sidst.  

Forslag og ideer. 

Orienteringspunkt og evt. beslutninger  

Elevrådet – har været med til at 

arrangere fastelavnsarrangement. 

 

Natasja som formand for Lejre 

fælleselevråd har deltaget i 

arrangement med elever fra 

Lejres venskabskommune i 

Lethland. 

 

2. 

15 

min. 

Økonomi Klarhedsark gennemgås af Vibeke Orientering om status for skolens økonomi  

Oversigt uddeles på mødet 

 

Vibeke orienterede – De 300.000 

kr., der budgeteres med  i 

mindreforbrug – overholdes. 

 

3. 

30 

min. 

 

 

Arbejdet med 

principper  

 

 

 

Princip om klassedannelse  

 

Forslag til princip der skal revideres: ”Princip om klassekasse”  

Revideret forslag udsendt tidligere 

Drøftelse og beslutning. 

http://bramsnaesvigskolen.skoleporten.dk/sp/file/dbe13471-

a0d1-4fa1-a140-b41a6865f3de/Klassekasser.pdf 

 

 

Princippet om klassedannelse 

omhandler muligheden for at 

lave ny klassedannelse på en 

årgang. 

Princippet diskuteret -  

http://bramsnaesvigskolen.skoleporten.dk/sp/file/dbe13471-a0d1-4fa1-a140-b41a6865f3de/Klassekasser.pdf
http://bramsnaesvigskolen.skoleporten.dk/sp/file/dbe13471-a0d1-4fa1-a140-b41a6865f3de/Klassekasser.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip vedrørende klassekasser vedtaget. 

 

Som start under formål tilføjes, at 

”Som udgangspunkt går børnene 

på Bramsnæsvigskolen i samme 

klasse i 10 år, men …….. 

Punktet udsendes, og er der ikke 

kommentarer betragtes princippet 

som vedtaget. 

Princippet om klassekasser 

omhandler oprettelse af 

klassekasse på frivillig 

forældrebasis. Princippet 

vedtaget. 

 

På næste møde drøftes oplæg til 

”arbejdets fordeling”. 

4. 

10 

Min 

Oplæg til nyt princip 

om brug af digitale 

devices 

Orientering ved arbejdsgruppen (Jacob og Anders) 

Evt. ændringer tilføjes og oplægges videresendes til drøftelse 

blandt medarbejderne. Herefter tages punktet op igen i bestyrelsen. 

Gennemgang og revidering af oplæg 

Bilag udsendt tidligere 

 

Jacob gennemgik oplæg. 

Oplægget drøftet. 

Oplægget bruges som 

udgangspunkt for drøftelse 

mellem skolebestyrelse og 

skolens medarbejdere.. 

 

 

5. 

15 

min. 

Køleskabe, mikroovne 

og elkedler 

 Gamle køleskabe, mikroovne, elkedler mm. i klasserne. Skal det 

fortsætte? Princip eller evt. emne for grøn uge? (formand) 

-Mulighed for etablering af solceller på skolen (formand) 

Drøftelse og beslutning  

Bestyrelsen ønsker dette taget op 

som punkt/værdidrøftelse på 

bestyrelsesmøde 

 

Jacob ønsker mulighed for 

solceller inddraget i debatten 

 

7.  Evt. Emneuge, beretning, dimission,  Nye emner der skal håndteres og evt. sættes på kommende  



15 

min. 

 møder Dimission onsdag d. 2/76 

 

 

Årsberetning – skal forældre 

indbydes/skal der fortælles på 

første forældremøder. 

 

Sidste skoledag d. 29/6 

 

 


