
 
 

Vedrørende  

Skolebestyrelsesmøde 
 

Fakta om mødet 
Mødetidspunkt: 17.00-20.00 

Mødested: Personalerummet 

Referent: Ledelsen 

 
Dagsorden 
 

1. Velkommen (17.00) 

 

2. Corona (17.05) 

Orientering fra skoleledelsen i forbindelse med Corona 

a. SFO 

b. Skole 

c. Testning 

d. Andet 

 

Referat: 

Vi tester fortsat fra 12 år og op Vi har haft et enkelt tilfælde af Covid-19 siden 

sommerferien. Vi afholder helt normal skole og holder fast i de gode 

hygiejneforholdsregler; udluftning, håndvask og sprit. Retningslinjerne kan ændre 

sig fra dag til dag, vi holder os orienterede.  

 

 

3. Trafikpolitik (17.05) – Bilag 1 og 2 

Drøftelse 

a. Skolens trafikkoordinator har sammen med skolens ledelse udarbejdet et 

forslag til en intern og ekstern trafikpolitik, som nu fremlægges for SB til 

drøftelse.  

 

Referat 

Formålet med trafikpolitikken er sikre gode trafikvaner og trafiksikkerhed for vores 

elever samt at hav et fælles udgangspunkt for trafikundervisningen på skolen. 
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Skolebestyrelsen kom en gode forslag til ændringer og justeringer af 

trafikpolitikken. 

 

Når trafikpolitikken er justeret og har været forbi MED-udvalget, lægges den på 

Aula til forældrene.  

 

 
4. Legeplads (17.45) 

 

Referat:  

Vi har modtaget den årlige legepladsrapport. Der kommer montør fra HAGS og 

laver nødvendige reparationer indenfor 2 uger. Inspektøren der har lavet rapporten 

”plet-tjekker” faldunderlag sammen med HAGS. 

 

5. SB-boguddeling (18.15) 

 

Referat: 

SB-boguddeling til kommende 0. klasser afholdes. 1/11-21 og informationsaften 

torsdag d.11/11-21. Der kommer mere info når vi har planlagt det nærmere. 

Forslag om en lille hilsen eller filmklip fra 0. kl. ”se hvor dejligt det er at gå i skole 

hos os”. 

 

 

6. Byggeri og projekter (18.35) – Bilag 3 

 

Orientering 

a. HDS 

b. Finger C – Opfølgende målinger af efterklangstid på Engstrandskolen 

c. Arbejdstilsynet 

 

Referat: 

HDS-lokalet: Der er nu monteret vinduer og døre, inventar bliver lever og monteret 

fra uge 41 til 43. Maskinparken bliver også gennemgået og opdateret så de 

opfylder de lovpligtige sikkerhedskrav. Forhåbentlig kan vi indtage lokalerne i uge 

44.  

 

Finger C: Efter opsætning af støjdæmpende akustik tavler er der udført en 

kontrolmåling. Der er tydelig forskel, lyden er betydelig dæmpet.  

Ønsker man yderlige lyddæmpning i klasselokaler kan der rykkes flere skillevægge 

ind i lokalerne  

Der er gode tilbagemeldinger fra personalet, både på det stødregulerende og det 

visuelle udtryk.  

 

Arbejdstilsynet: Vi er udtrukket til besøg fra arbejdstilsynet.  

 

 

7. Skolens økonomi (18.55)  

Fast punkt på dagsorden 

a. Status  

 

Referat: 

Ledelsen gennemgår systematisk den økonomiske udvikling over året. Vi har god 

støtte til det arbejde fra kommunens økonomikonsulent. Lige nu ser vi på 2021, 
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2022 og 2023. Engstrandskolen rammes hårdt af den ”nye” tildelingsmodel for 

inklusionsmidler samt en stigning i visitationer. Ledelsen ser på mulige besparelser 

som vil belaste kerneopgaven mindst muligt. Det lægges også plane for 

fastholdelse og tiltrækning af elever.   

 

8. Trivsel (19.25) 

Fast punkt på dagsorden    
 

Referat: 

Generelt en god trivsel på skolen. De udfordringer der opleves på enkelte årgange 

tages der hånd om af årgangens lærere og ledelsen.  

Lige nu arbejde vi bl.a. på at optimere opstartsperioden for vores idrætsklasse og 

ser i den forbindelse på om vi også fremadrettet skal justere i den måde vi 

opstartsperioden er organiseret med fokus på den gode opstart, 

undervisningsparathed og trivsel.  

 

Der har været udfordringer med dårlig opførsel og tyverier i Frihedens 

Butikscenter. Det er ikke nødvendigvis vores elever, men kunne godt være det.  

Enkelte elever fra skolen har chikaneret børnehavebørnene fra mælkebøtten på 

vej til centeret.  

På skolen har vi oplevet et par tyverier fra udskolingsklasserne.  

Morten har sammen med lærerne fra 6. -9. årgang været på rundtur i klasserne og 

talt med eleverne om god opførsel og tyverier. Vi regner med at det vil have en 

god og positiv effekt. Vi følger op hvis effekten ikke skule vise sig eller ebbe ud 

over tid.  

 

Torsdag d. 16. september havde vi aftenarrangement på skolen. Der har været 

mange positive tilbagemeldinger fra elever, lærere og forældre. Det er vigtigt at 

have sådanne arrangementer for at styrke trivsel og skole/hjem-samarbejdet. 

Der blev forslaget følgende justeringer for at højne kvaliteten. Program for 

aktiviteterne, forventning til forældrene, kaffe/forplejning,  

 

 

9. Nyt fra: (19.40) 

a. SKOK 

Referat: På torsdag; omhandlende samarbejde med klubberne (Fremtidens 

klubtilbud) + trafik på mødet i nov. 

 

b. Ledelsen 

Referat: Har orienteret under foregående punkter. 

 

c. Medarbejdere 

Referat: SFO´ens medarbejdere oplever et pres fra gamle elever, som kommer på 

”besøg” på SFO’ens legeplads og ikke opfører sig ordentligt. 

 

d. Udvalg 

Referat: Intet nyt 

 

 

10. Eventuelt (19.45)  

Referat:  

Der oprettes et nyt fast punkt på vores dagsorden. Punktet hedder elevtal og har til 
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formål at få et bedre overblik over udviklingen i elevtallet samt drøfte tiltag for 

fastholdelse og tiltrækning af elever.  

 

 

Lukket dagsorden (19.50) 
Der skrives ikke referat til punkter på den lukkede dagsorden 

 

1. Personalerelateret  

a. Opsigelser  

b. Ansættelser 

c. Fravær 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder: 
 

Udvalg: 
Trafikudvalget: Claus, Helle og Morten 

Udearealer: Casper og Morten 

 


