
 

 Referat af  Bestyrelsesmøde d. 11. december 2018 kl. 17.00 – 19.00 på Fursund Skole. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

2. Kort gennemgang af Power – point fra fællesmødet for alle Skolebestyrelser i Skive 

Skolevæsen 

Bettina orienterer fra mødet omkring Skolebestyrelsens arbejde 

 

Fra UVM:  

Skolebestyrelsens opgaver  

Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: 

• Undervisningens organisering 
• Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
• Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen  
• Arbejdets fordeling mellem lærerne  
• Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden  
• Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
• Skolefritidsordningens virksomhed. 

Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler. 

Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal 
bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Økonomi 

Orientering 

 

 

4. Medarbejdersituationen p. 1. august 2019 i NØSD 

Grundet den økonomiske situation, faldende børnetal og  KIU ophør bliver der indstillet et antal 

medarbejdere til forflyttelse. 

Punkt til ekstra ordinært Bestyrelsesmøde: ” hvordan arbejder vi politisk i bestyrelsen”. Mødet 

bliver d. 16. jan. kl. 17-19 i Fursund Børnehus 

 

 

5. Organisering af skoletilbud ved små klasser 

Drøftelse 

 

 

6. Digital politik – brug af mobiltelefoner og i – pads/computere i NØSD – bilag 

3 forslag fremlagt 

Beslutning for 0.-3.kl: Børnene må få I-pad med hjem, men de skal være klar til skolebrug næste 

dag.  

Der kan lokalt i NØSD lukkes for down-load af private spil.   

Vi har punktet på januar mødet, hvor Bestyrelsen beslutter principper digital politik og devices i 

NØSD. 

 

 

7. Lejrskoler i NØSD – bilag 

 

- Udsat til januar mødet 

 

8. Tidspunkt for Bestyrelsesmøder fremadrettet? 17.00 – 19.00, 17.30 – 19. 30 

 

- Udsat til januar mødet 

 

9. Orientering ved Distriktsleder 

- Skole 

- Dagtilbud – Fælles feriepasning i NØSD i ferier. 

 



 

 

10. Eventuelt 

 

 

Datoer for kommende møder: 

- 16. januar 2019 kl. 17. 00 – 19.00 på Fursund Skole 

- 30. januar 2019 kl. 17.00 – 19.00 på Breum Skole  

- 8. april 2019 2019 – på Jebjerg Skole 

- 19. juni 2019 – Fursund Skole 


