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Øster Nykirke Skole - En levende skole i lokalsamfundet. 

Forretningsorden for Skolebestyrelses møder. 
 

 

Møder. 
 

Skolebestyrelsen aftaler for skoleåret 8 faste møder. Der kan herudover blive tale om enkelte 

møder, hvor det er aktuelt påkrævet. Møderne bør ikke have en varighed af mere end 2 timer. 

 

Dagsorden og tidsfrister: a) Forslag til dagsorden senest 10 dage før møde. 

b)  Møde om dagsorden mellem formand og skoleleder senest 7 dage 

før mødet. 

c)  Udsendelse af dagsorden senest 5 dage før mødet.  

d)  Afvigelser kan forekomme. 

 

Faste dagsordenspunkter: 

 

 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Opfølgning fra sidste møde. 

 Nyt fra elevrådet. 

 PR 

 Meddelelser 

 Eventuelt 

 

Dagsordenen skal i de enkelte måneder indeholde. 

 

August: (mødet skal placeres før forældremøderne!) 

1. Det nye skoleår 

 Udviklingsområder. 

2. Klasseforældremøder – kontaktpersoner, info om forældreråd og evt. aktuelle ting, der skal 

behandles 

3. Revision af skolebestyrelsens samarbejdsaftale (I valgår) 

4. Gennemgang af principper. Skal de eksisterende revideres? Skal der laves nye? 

 

  

Oktober :  

1. Evaluering af forældremøder. 

2. Økonomi 

3. Bustransport kommende skoleår. 

4. SB valg (i de år hvor der er valg foråret efter): Skal der arrangeres noget i forbindelse med 

valgmødet? 

 

http://www.oesternykirkeskole.dk/


 

 

 

November :  

1. Evt. økonomi 

 

 

December :  

1. Evaluering skolefest 

 

   

Februar :  

1. Skolebestyrelsens årsberetning. 

2. Regnskab - afsluttet kalenderår. 

3. Elevernes timefordelingsplaner for kommende skoleår. 

4. SB valg (i år med valg): nedsættelse af valgbestyrelse, beslutning om skolebestyrelsens 

sammensætning. 

 

Marts : 

1. Budget indeværende år. 

2. Årskalender og -plan - næste skoleår - procedure. 

 

April :  

1. Personalesituation. 

2. Lukkedage i SFO kommende skoleår. 

 

Juni :  

1. Foreløbigt regnskab. 

2. Skoleskemaer forelægges til kommentering 

3. I valgår er der konstituering af ny bestyrelse, samt udpegning af personer til legepladsudvalg 

og skolefestudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 9. oktober 2017 


