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Skolebestyrelsesmøder skoleåret 2021 - 2022 
Alle møder er kl. 17.00 – 19.00  

Dato Punkter Type-møde 

Mandag den 31/8 
 

• Konstituering af bestyrelsen 

• Årshjul 

 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21/9 
 

• ¾ års regnskab  

• Status på HDS, Madkundskab, cykelskur, 
Kys&Kør, Skolevej, Åben skole 

•  

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 26/10 
 

• Planlægge fællesmøde med SFO-
forældreråd 

• Bevægelse i undervisningen 

• Gennemgå principper 
 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 17/11 • Fritidspædagogisk vision Fællesmøde med 
SFO-forældreråd og 
AKVA-forældreråd 

Torsdag den 16/12 
 

• Forventet regnskab 2021 som indberettet 
medio november 2021, inkl. foreløbig 
orientering om rammerne for budget 2022 

• Planlægge årgangsforældrerådsmøde 

• Start på planlægning af Skolefest 
 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 17/1 
 

• Valgfag for 9. klasse – evaluering og næste 
år? 

• Drøftelse af forkortelse af skoledagen 

• Opfølgning på mobilpolitik og digital 
dannelse 
 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 22/2 
 

• Regnskab 2021 

• Skoledagens længde, to-lærer 

• Udarbejdelse af manglende principper 

• Sb-valg. Plan  
 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 16/3 
 

• Budget 2022 

• Planlægge fællesmøde med SFO-
forældreråd 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 28/4 
 

 Fællesmøde med 
SFO-forældreråd 
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Mandag den 23/5 
 

• Timefordelingsplan 

• Skoleårets planlægning  

• Opfølgning på mobilpolitik og digital 
dannelse 
 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 14/6 
 

• Forventet regnskab 2021 som indberettet 
medio maj 2021 
 

• Godkendelse af skemaer på baggrund af 
princip 

• Input til kommende skoleårs årshjul 

Alm. 
skolebestyrelsesmøde 

  
Principper gennemgås ved starten af hvert skoleår og man udvælger et antal som skal arbejdes med i løbet 
af året – enten at eksisterende revideres eller nye laves. 
 
 
Øvrige punkter, som sættes ind i skolebestyrelsens årshjul:  

• National trivselsundersøgelse, nationale test, afsluttende karakterer 

• Læringssamtaler – kvalitetsopfølgning 

• Inkluderende læringsfællesskab  

• Skole og forældre – medlemskabet sættes i spil i bestyrelsen 

• Valg i bestyrelsen 


