
  

 

 

Dagsorden 

 

Til godkendelse 

1. Godkendelse af referat - godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden - godkendt med et ekstra punkt - høringssvar vedr fremtidig 

placering af F sporet( LCH). 

Til drøftelse 

3. Økonomi - orientering, vi må begynde at bruge af vores indefrosne midler. Vi kommer 

ud af budget 2020 med et lille overskud. 

4. Nyt fra elevrådet - Der har været endnu et møde med det fælleskommunale elevråd  

( RFE - Rebild fælles elevråd) 

5. Orientering om nyt fra skolen 

Brugertilfredshedsundersøgelsen - gennemgået 

Afgangskarakterer  - Afgangskarakterer fra foråret gennemgået. Bemærk det er 

standpunktskarakterer, der er blevet til prøvekarakterer grundet corona. 

Til beslutning 

6. Revidere princip om: kostpolitik og ordblindepolitik 

Kostpolitik udsættes til januar mødet. 

Ordblindetest gennemgået. 

 

Emne: Møde i skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen 

den 10/12 2020 - der er julefrokost kl. 18 

Husk at melde afbud senest mandag kl 8 

pga maden. (er du syg på dagen kan du 

selvfølgelig ikke gøre det mandag :-) ) 

Inviterede 

deltagere: 

Kim Hornbech, Peter Mark Nielsen, Erna Marie Sørensen, Anna 

Marie Toftdal, Henriette Korneliussen, Jan Krebs Andersen, Mette 

Alexandersen, Gitte Rubæk, Lotte Aggerholm Pedersen, Mette 

Øskov Olesen, Lau Mellemgaard Eskildsen, Anna Thorup Degn og 

Dina Bjørn Nielsen 

Afbud: Erna, Anna Marie 

Mødedato: 

  

 

Mødeleder: 

Kim Hornbech 

Evt. afbud til: 

Gitte Rubæk 

igiru@rebild.dk 



      7.b Høringssvar vedr fremtidig placering af F-sporet 

Der skrives et kort høringssvar. 

Meddelelser 

7. Formand - Kim er blevet spurgt af skole og forældre, om vi har en  skolepatrulje og til 

trafiksikker skolevej. 

8. Skoleleder - intet 

Medarbejdere - intet 

9. Andre bestyrelsesmedlemmer - Der er set flere elever uden lys på cyklerne. Skolen har 

haft besøg af færdselspolitiet - de var meget positive. Måske begynder der at mangle 

batterier?. Vi skriver ud på Aula. 

Hos “Classic car race” kan man søge midler til trafiksikkerhed, det undersøges 

nærmere. 

Nyt fra elevrådet intet 

10.Eventuelt intet 

11.Punkter til fremtidige møder - Kostpolitik 

 

 

 

 


