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Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde  
Den 17. december 2019 fra kl. 17.30–19.30 på Susåskolen afd. 

Herlufmagle 

(fra 17.20 vil der serveres lidt julefrokost i personalerummet) 

Tilstede:  

Fravær:  
  

Dagsorden 
 

31 - 17.30-17.35 
Godkendelse af dagsorden  

 •  

32 - 17.35-17.50 
Nyt fra formand, ledelsen, 
bestyrelsesmedlemmer, 
medarbejderrepræsentanter, nyt 
fra afdelingerne 
 

I • Ansættelser 
• Budget 2020 11+5 mil til skoleområdet – status 
• Konklusion for høring om samarbejde mellem CDS og CBU 

 

33 – 17.50-18.10 
Brug af klasseråd 
 
 

D • I alle klasser på Susåskolen er der etableret klasseråd. 
Skolebestyrelsen har tidligere udsendt information til 
klasserådets arbejde. Se vedhæftet. 

• Hvordan oplever bestyrelsen klassebådene fungere, og skal 

der ændres i de tanker der er om klaserådene? 
  

34 – 18.10-18.35 

Tanker om pædagogiske indsats 

20/21 – samt FP9-indsats 
 

I • Kort info om rammen i den pædagogisk indsats 20/21 og 

konkrete indsatser ved afgangsprøven 2020 af Stine. 

  
 

  • Pause 

35 – 18.40-19.00 

Evaluering af mobil og 
mediebrug - ordensregler 
 

D • Evaluering af de ændringer bestyrelsen lavede op til dette 

skoleår i forbindelse med mobil og mediebrug på skolen i 
frikvartererne. 
 

• I ordensreglerne står:  
At elever på skolen ikke har tændt mobiltelefon eller 
anvender multimedier, der kan fotografere, optage lyd eller 
gå på nettet, med mindre det er aftalt at det bruges som led 

i undervisningen. I 7.-9. klasse må elever anvende deres 
mobiltelefon i det store frikvarter. 
 
I skolens foranstaltninger står: 
Elever og forældre skal have særlig opmærksomhed på, at 

skolen kræver erstatning, hvis eleverne bortkaster eller 
beskadiger skolens ejendele, samt at skolen inddrager og 

opretholder inddragelsen af private genstande ud over 
skoletiden, hvis elever: 

 Medbringer genstande, som kan virke faretruende på 
andre. 

 Tænder eller har anvendt mobiltelefoner eller andre 
digitale multimedier uden forudgående aftale med 
skolens personale. Genstande (fx telefon, ipad, pc eller 
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lign), der inddrages jf. ovenstående, vil tidligst blive ud 
leveret efter den følgende dags undervisning - med 
hjemmel i bekendtgørelse nr. 697 - § 9. 

 

36 – 19.00-19.20 
1. udkast til værdihæfte  

D • Præsentation af 1. udkast til hæfte om Susåskolen. 
• Kommentarer til hæftet inden det sendes til 2. behandling 

 
37 – 19.20-19.25 
Klumme 
 

 • Skolebestyrelsen har valgt fast at informere forældre via 
skriv af klumme. Klummen skrives på skift af forældre i 
bestyrelsen, således alle skrive en klumme pr. år. 

• Hvem skriver denne måneds klumme?  

 

38 – 19.25 -19.30 
Evt.  

  

  Punkter til næste møde den 22/1– Holsted: 
• Plan for timefordelingsplan og skemastruktur 
• Høring af styrelsesvedtægt (hvis den sendes til høring) 

• Gennemgang af de fem politiske mål – feedbacksamtale 
med CDS 

• Klumme 

… 

 


