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Referat: Skolebestyrelsesmøde, 21. august 
 

 

1. Velkommen og i gang med et 
nyt skoleår 

 

2. TEMA: Kantine – skole madord-

ning 

Punktet er første i rækkes af te-

maer vi har aftalt at arbejde med 

på baggrund af forårets bespa-

relser. 

 

AM fortæller kort om erfaringer 
fra andre skoler i Aarhus omkring 
kantine ordninger. Som supple-
ment til debatten har vi inviteret 
MADFÆRD  - www.madfa-
erd.org til at kommer og fortælle 
om deres projekt på Mølleskolen 
i Ry, som et muligt bud på en 
helt ny måde at tænke mad i sko-
len på. 

Bestyrelsen beslutter, at vi gerne 

vil tænke stort.  

Er det muligt at finde et sted, at 

etablere et køkken på skolen? 

 

Vi vil gerne formidle kontakt til fire 

andre skoler som evt. kan være in-

teresserede. 

 

AM/MBS kontakter Madfærd for 

det videre. 

 

 

3. Udskolingen: hvad har vi fokus 

på og hvad arbejder vi med i for-

hold til bl.a. kultur og omgangs-

former. Herunder projekt med 

antropolog. 

 

PM informerer. 

 

4. Orientering om byggeprojekter 
– vejanlægget på Hovedgaden, 
renovering af C-fløjen og kom-
mende ny byg. 

AM orienterer. 

Vejanlægget er færdigt og funge-

rer bedre end før. 

 

http://www.madfaerd.org/
http://www.madfaerd.org/
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Nu fokus på området ved Marien-

dalsvej og Helenelyst. 

 

C-fløjen – det kører. Forventet fær-

digt til uge 27. 

 

Kommende ny-byg. På vej i ud-

bud – forventet start efter påske. 

 

5.  Endelig godkendelse af ”Mobil-
politik” – vedlagt som bilag. Poli-
tikken har været debatteret af 
medarbejderne, med fuld opbak-
ning – se bilag. 

Politikken godkendes. 
Dog evt. med start senere end 
først planlagt pga. byggeri og net-
adgang. 

6. Eventuelt og meddelelser - Besøg af Lærerkommissio-
nen 29. august 

- Martin Østergaard, direk-
tør i B&U deltagelse i be-
styrelsesmødet den 28. 
oktober. 

- To forældrevalgte har 
trukket sig fra bestyrelsen.  

- Der er etableret samar-
bejde med Folkekirkens 
Familiestøtte. 
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