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Referat skolebestyrelsesmøde Ølsted Skole torsdag den 25. november 
2021 
 

Deltagere: 

Forældrerep.: Vibeke Frausing, Peter Hvidberg, Margit Brønnum, Jani Enevoldsen, Frederik Solhøj, Anja 
Tinggaard Vergo, Anita Rask Andersen 

Suppleanter: 

Skoleledelse: Thomas Karlsen, Anna Grut, Tine Junge 

Medarb. Rep:  Nicolaj Poulsen 

Elev rep: Magnus 8.u Hjalte9.s 

Fraværende: 

Afbud: Louise Solhøj, Pernille Jensen, Cecilie L. Lodberg, Jennie Welch, 
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Punkt Indhold Referat 
Nyt fra Formanden 

Skoleleder 
- Budget 

opfølgning 
- Covid-19 

Afdelingerne/SFO 
- I november er 

der særligt fokus 
på SFO/klub 

Medarbejdere 
Elevrådet  

Formand: 

Præsentation af nye medlemmer og “gamle medlemmer” 

Ros fra skb til Anna for at stå og tage i mod elever hver 
morgen. 

Skoleleder: 

- Vikarpedel Nils Peter starter i morgen og frem til jul 
- Covid har ramt 9. årgang. Skolen ser ingen grund til 

at stramme yderligt op på Covid-19 restriktioner dog 
aflyser vi større sociale arrangementer. 

SFO/klub - SFO regner med at flytte på plads senest uge 
1/1-22. Der kommer nyt gulv og årsagen til vandskaden er 
blevet udbedret. SFO på torvet er ikke optimalt men vi får det 
til at hænge sammen – lige nu er der julegaveværksted og 
Hallen er et stort trækplaster. Personalet dækker mange 
kvadratmeter men finder gode løsninger. Der arbejdes på en 
bedre indretning af SFOlokalerne og på at også at inddrage 
faglokalerne i SFO tiden blandt andet har en medarbejder 
været på maskinkursus hvilket giver adgang til Håndværk og 
design lokalet. 

Miniklubben er i gang tre dage om ugen Fortællo (læselyst) 
er godt i gang medarbejderene har lige været på kursus og 
er kommet hjem med gode oplevelser. 

Klubben har fået en ekstra medarbejder et pargange om 
ugen (lånt fra SFO) Der er kommet flere ture ud af huset til 
skaterhal og i Ølsted Hallen. Der kommer nyt køkken i 
SFOen i løbet af januar. Vi har skruet gevaldigt ned på 
elevernes skærmtid i klubben 

Klubkort er lukket ned fra den 1. januar så det vil ikke 
længere være mulighed at købe nudler og Toast i klubben.  

Indskrivningsmøde den 16 gik rigtig fint med god feedback 
fra forældre. 

 

Handleplan Sukker, Mobiltelefoner. 
Forsat fra sidste møde 

Mobiltelefoner bliver udsat til næste gang. 
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Møderække:    

Den 13.12 obs. 17.00 – 20.00  
Den 25.01 17.00 -19.00 
Den 23.2 17.00 -19.00 
Den 24.3 17.00-19.00 
Den 25.4 17.00-19.00 
Den 24.5 17.00-21.00 
Den 25.6 obs. 17.20.00 
 

  

 

Skb. diskuterede princippet (se bilag). I diskussionen bliver 
der lagt vægt at indeholdet af madpakken skal understøtte 
læringen altså være sund og næring altså med et minimum 
af sukker. SKB ligger vægt på at sukker er et forældreansvar 
men at det er nødvendigt med et sukker princip. 
Princippet blev vedtaget med en tilføjelse om at skb 
anbefaler vand i drikkedunken. 
 

Eventuelt  Der bliver spurgt til hvordan det ser ud med elevråd. 
Vi har to elevråd det lille og det store. Det lille elevråd er i en 
opstartsfase og starte med at tale om hvad det er for noget 
med elevråd og demokrati i det hele tage 


