
Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Nordøstsalling Skoler & Dagtilbud 

D. 3. oktober kl. 17. 00 – 19.00 på Jebjerg Skole 

Afbud: Pia, Ry, Anne 

Afbud fra Jane (ønsker at trække sig grundet personlige årsager). Formand kontakter 

suppleant 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

2. Valg af referent 

Lisbeth bliver friholdt, da hun er referent for MED. I stedet bliver det Charlotte. Jf. 

styrelsesvedtægter 

 

 

3. Elevrådet præsenteres. Formand og næstformand deltager under dette punkt 

Formand: Mikkel 

Næstformand: Julie 

Elevrådet vil gerne arrangere en fælles dag for hele NØSD med fokus på FN’s 

Verdensmål. Specielt med fokus på skrald/affald. Meningen er at styrke 

sammenholdet, derfor er planen, at det skal arrangeres på tværs 

 

 

4. Høringssvar – Hvad ved vi allerede? 

Orientering 

 

 

5. Økonomi i NØSD 

Bettina viser samlet økonomi, som er trukket ud pr. d.d. og gennemgår det. Drøftelse 

af forskellige måder at løse underskuddet. 



 

 

6. Orientering ved Distriktslederen 

Orientering ved Bettina 

 

 

 

 

7. Digital politik – brug af mobiltelefoner og I – pads i skole og dagtilbud 

Mobiltelefoner: 

7-9.kl: Fortsætter med at eleverne putter telefonerne i kasser, når det er time, som 

det er p.t. 

Grundskolerne har fælles retningslinjer mht. ingen brug af mobiltelefoner i løbet af 

skoledagen. Dette gør sig gældende i timerne såvel som frikvarterne. 

 

I-pad: 

På mødet i december skal der træffes en fælles beslutning vedr. regler for brug for I-

pad. Bettina vil udsende bilag inden mødet vedr. udtalelser fra eleverne angående 

deres holdning til brug og formål med I-pad og computer 

 

 

8. Lejrskoler i NØSD fremadrettet 

Bettina gennemgår forskellige modeller for afholdelse af lejrskole. Der tages ingen 

beslutninger på dette møde, men fælles drøftelse af formål med lejrskole. 

Beslutning tages på december mødet – senest januar mødet. 

 

 

9. Fælles hjemmeside og logo – Hvor langt er vi? 

Orientering ved Bettina 

 



10.  Eventuelt 

Overvejelse omkring medlemskab på Skole og Samfund 

 

Ref: Charlotte 

 

Næste møde d. 11. december fra kl. 17.00-19.00 på Fursund Skole 

 

 


