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REFERAT 
AF 

Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud 
 
 
Dato:  Onsdag den 25/8 2021 
 
Tid:    Kl. 17.00 - 19.00 
 
Sted: Jacobi Skole, mødelokalet ved administrationen 

 

 

 

 

Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.00 Velkommen til mødet  

/v Formanden for bestyrelsen 

 

 

At vi får sagt goddag til 

hinanden. 

Formanden bød velkommen. 

17.00 Godkendelse af dagsorden og 

referat 

At godkende dagsorden  Dagsordenen blev godkendt. 

17.05 Rundvisning på skolen 

Hvor langt er vi med byggeriet? 

At fællesbestyrelsen ser 

hvordan byggeriet skrider 

frem. 

Skoleleder viste rundt og vi gik lidt 

over tiden. 

17.35 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Møder 

• Henvendelser 

At bestyrelsen ved, hvad der 

aktuelt rører sig. 

Anja og Anja har besøgt borgerlisten 

på opfordring og det var et 

interessant møde. 

Der har ikke været nogle 

henvendelser fra forældre. 
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18.00 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Skoleåret er i gang 

• Forældremøder 

• Personalesituation 

• Elevtilgang 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

Skolen er meget rette imod 

flytningen og det fylder meget for 

børn og voksne. 

Ledelsen er flyttet ind på skolen og 

styrer byggeri, flytning og 

indretning. 

Vi har fået mange nye elever og 14 

nye medarbejdere. Der er oprette 

tre nye klasser og det påvirker også, 

at der er så mange nye lige nu. 

Arbejdsmiljøet er udfordret, men vi 

her ikke fået flere sygemeldinger og 

dem som er sygemeldt er på vej 

tilbage heldigvis. 

Der er en række af forældremøder, 

og vi aftalte at repræsentanter fra 

bestyrelsen præsenterede 

bestyrelsens arbejde, der hvor de 

naturligt var til møde. 

Datoerne er meldt ud på Aula. 

18.30 Flyttedag den 25. september 

• Fællesbestyrelsens 

deltagelse? 

• Fællesbestyrelsens rolle? 

At bestyrelsen drøfter og 

beslutter om de vil deltage i 

flyttedagen. 

Forældrebestyrelsen aftalte at 

deltage på dagen og stå for 

forplejning til personalet i boden. 

18.45 Valg til fællesbestyrelse 
 

• Suppleringsvalg?  

• Hvem vil være på valg maj 

22? (3 ud af 6) 

At bestyrelsen godkender 

tidsplan og valghandling. 

Planen for valghandling blev 

godkendt og er efterfølgende sendt 

ud på AULA. 
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• Forslag til plan for 

valghandling 

Kim og Anja og Anja er på valgmaj 

22. 

Anja H kan ikke genvælges da 

hendes dreng går i udskolingen. 

18.55 Evt. Plads til løst og fast Plenum 

19.00 Afrunding og tak for nu   

            


