
Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 30.  januar 2019 kl. 17. 00 – 19.00 på Breum 
Skole 

Afbud fra Mikael, Charlotte 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ref.: Godkendt 
 

2. Økonomi (10 min.)  
Ref.: Orientering om regnskab 2018. 
Gennemgang af nuværende tildelingsmodel. 
 

3. Orientering fra skole og dagtilbud (20 min.) 
Ref.: Orientering om: 
- Nyt Fælles Rådgivende Udvalg (FRU) bestående af Bestyrelsesformændene 

på Skole og dagtilbudsområdet, formand for Børne-/ famileudvalg, Jens 
Kvist og mulige andre. Et nyt samarbejdsorgan. Første møde her i primo 
2019.  

- Orientering om Handleplan for IT og digitale teknologier. 
- Ferieplan 2019 - 2020 
- Feriepasning i dagtilbud: Børnehaverne og (U)SFOerne lægger 

ferirepasningssedler ud i Day-care og intra for Sfo-børn. Vi arbejder med 
fælles pasning i NØSD. God ide om institutionerne tager på besøg hos 
hinanden i foråret, således børnene lærer de forskellige huse at kende. 

- Status på ”Faglig skub”  
- Kort gennemgang igen af Skive Kommunes 

fraværspolitik(www.skolefravær.dk)  
- Fælles skolefester i NØSD  
- Persondataloven (ingen sms’er - skriv på Intra). 
 

4. Høringsbrev (5 min.) 
Ref.: Ikke aktuelt. 
 

5. Lejrskole fremadrettet i NØSD  
 – Beslutning skal tages. Se tidligere forslag. (20 min.)  
Ref.: 0. - 6. klasse Hver skole finder sin egen prisbillige version. 
7. årgang: En rystesammentur i nærområdet. Tre overnatninger.  



8. årgang: En lejrskole til f. eks.København m. overnatning mandag – onsdag. 
Hjemrejse torsdag aften/nat. Eleverne har fri fredag. Transport – DSB – 
frirejse.  
9. årgang: En lejrskole til Berlin mandag – fredag med lejet bus. 
 
Den økonomiske ramme skal holdes, destinationen i 7. og 8.kl. er lærernes 
beslutning. Berlinturen fastholdes. 

 
6. Digital politik i NØSD (25 min.) 

Nedenstående beslutninger bliver gældende fra august 2019: 
- 0. – 3. klasse: fra ref. Pr. 11. december – ”Børnene må få i Ipad med hjem, 

men de skal være klar til skolebrug næste dag”  
Der skal lukkes for at eleverne selv kan downloade spil. 
 

- 4. – 6. klasse – Bærbare computere – må de komme med hjem? 
- Hvad med deres mobiltelefoner? 

Eleverne må have computere med hjem. De skal være opladede og være 
klar til brug i undervisningen. 
Ang. telefoner: Hver skole kører videre med den måde, hvorpå man 
forvalter det nu. 
 

- 7. – 9. klasse – Bærbare computere – må de komme med hjem? 
- Hvad med deres mobiltelefoner?  
- Eleverne må have computere med hjem. De skal være opladede og være 

klar til brug i undervisningen. 
- Ang. telefoner: De skal være i en kasse i undervisningstiden. De må have 

den i pauserne.  
Lærerne må gerne lave perioder, hvor eleverne er helt uden telefoner. 
 

- Hvor mange gange skal skolen betale for ødelagte Ipads, computere, 
ledninger o.lign. – Kan vi tage en beslutning her? 
Skolen vurderer fra sag til sag. 
Bortkomne opladere skal man selv erstatte. 
Da der er udleveret covers til alle elever, kan man kræve at alle elever 
bruger det. 



God ide, at holde øje med, om denne beslutning vil ændre på udgifter til 
reparationer. 
 

7. Hvordan arbejder vi politisk i Bestyrelsen? (se Annes skriv) (20 min.) 
Ref.: Da der er besluttet et møde i FRU (se pkt., går vi på stand by i forhold til 
selv at indkalde til et møde. Annes skriv skal ses som forberedelse til mødet. Vi 
afventer indkaldelsen. 
 

8. Kostpolitik i NØSD (15 min.) 
Ref.: Overbygningslærere har nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med et 
oplæg til en kostpolitik for de store elever. God ide at invitere en repræsentant 
fra arbejdsgruppen med til næste skolebestyrelsesmøde. 
Elever fra 8. og 9. kl. må gå i Brugsen. 

9. Evt.  

Ref.: Der er et ønske om, at Kommunikation fremover bliver et fast pkt. på 
dagsordenen. 

Information til forældre fra dette møde: Orientering om de vedtagne politikker 
for lejrskoler og digital politik og information om pasning i sommerferien. 

- Hvad skal videre fra dette møde til forældrene? 
-  

9. Gennemgang af referat (5 min.) 
Ref.: Godkendt 

 

Referent: Lisbeth Laustsen 

 

 


