
23/8 - 18/9 – 24/10 - 23/11-– 31/1 (heldagsmøde) – 23/2 – 19/3 – 3/5 – 11/6 

Hovedgaden 5      8220 Brabrand     Tlf. 87 13 86 00      eng@mbu.aarhus.dk     www.engdalskolen.dk 

 
 

  
Brabrand, maj 2018 

 
 
 

 
Referat: Skolebestyrelsesmøde torsdag den 3. maj 

 
 

1. Orientering om status på 
faglokaler jf. byrådsbe-
handling  
 

Engdalskolen står først for til at få faglokaler. 

2. Skolebestyrelsesvalg – 
planlægning, information 
og kandidater 
 

Der er valg i år. 
Vi skal finde mellem to og fire nye bestyrelsesmedlemmer + supp. 
Personalerep. er genvalgt. 
 
De forældrevalgte skriver info om bestyrelsen til alle forældre, som 
sendes i beskeder i intra til alle forældre. 
 
Skolebestyrelsen deltager med ”kom og snak” til forårsevent 30. 
maj. 
AM laver vagtplan og taler med 8.årgang om at der skal være 
plads (central placering). 
 
Torben taler med SFO’s forældrebestyrelse om de vil være med på 
samme vis. 
 
 
 
 
 

3. 2. runde: Skolebestyrel-
sesprincipper, jf. basistilsyn 
 

Skolens MED udvalg har behandlet udkastet til principper jf. basis-
tilsyn. MED er på linje med bestyrelsen, men har dog indarbejdet 
et par mindre tilpasninger/præciseringer.  
Der indføres endnu et par ændringer.  
 
Bestyrelsen godkender principperne og de bliver lagt på hjemme-
siden.  
 
 

4. Samarbejdsaftale med 
SFO forældreråd 
Det er længe siden sam-
arbejdsaftalen sidst er ble-
vet efterset. Udkast be-
handles i skolebestyrelsen, 
før SFO forældreråd ind-
drages i processen. Bilag 
vedlagt  
 

Skolebestyrelsen giver input til mulige ændringer til samarbejdsaf-
talen. 
 

5. Meddelelser 

•  Formanden 
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•  Eleverne :  
 

•  Medarbejderne 

 
 
 
 
 
 

•  Skoleledelsen 
 
 
 
 
 
 

•  Medlemmerne i øvrigt 

 

• Maxirådet har haft besøg af Anders Munthe og Jacob Yde. 
 

• Dejligt at konflikt ser ud til at være afblæst. 

 

• Gang i næste skoleårs planlægning 
 

• Pæd. råd den 2. maj. 
 
 
Der skal ansættes 1,7 lærer i faste stillinger og et barselsvikari-
at. 
Der skal ansættes 2 pædagoger og et barselsvikariat. 
Samtaler afholdes i uge 21 
Frank deltager. 
Pæd.råd bl.a. om læringskonferencer. 
 
 

6. Eventuelt Dimissionsfest 27. juni kl. 19. 
Klaus holder tale. 
 
Opmærksomhed på ressource-flow mellem undervisning og 
SFO. 
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