
 

Ølsted Skole  Hovedgaden 2, 3310 Ølsted  tlf. 4774 9023 

Referat skolebestyrelsesmøde Ølsted 
Skole   27.10.2021 
Deltagere: 

Forældrerep.: Vibeke Frausing, Peter Hvidberg, Margit Brønnum, Jani Enevoldsen, Frederik Solhøj, Jennie 
Welch, Nicolai Poulsen, Anna Grut 

Skoleledelse; Thomas Karlsen, Anna Grut, Tine Junge Nielsen 

Medarb. Rep: Jennie Welch, Nicolaj Poulsen 

Elev rep: Magnus 8.u Hjalte9.s 

Fraværende: 

Afbud:  

Punkt Indhold Referat 
Nyt fra Formanden 

Skoleleder 
Afdelingerne/SFO 
Medarbejdere 
Elevrådet  

Formanden: Mads Vergo har søgt midler til et 
udendørsfitnessanlæg foran Hallen. Skolen og 
bestyrelsen arbejder videre med at søge de 
resterende midler.  
Skoleleder: 
Rigtig god indvielse i går dejligt at få sat punktum for 
den del af processen tilbage står nu at få tømt de 
sidste kasser og sat reoler. Der er stadig et stort 
arbejde i at få skolen helt på plads. 
Vi har startet et forløb op vedrørende praksisudvikling 
hvor det undervisende personale (lærerne) er gået i 
gang med at arbejde med 
H&D lokalet er snart færdigt. Fag tek kommer i næste 
uge og sætter faglokaler op. 
Elevråd 
Elevrådet har været rundt på skolen og set på fejl og 
mangler de har blandt andet bemærket sig mangel på: 
Skraldespande, gardiner og ure i klasserne. 
Elevrådet har diskuteret vedrørende fællesspisning i 
kantinen det ville de gerne hvis kantinen kunne 
åbnes- Det er der desværre ikke mulighed for lige nu. 
Der er et stort ønske om at få en kantine på skolen 
igen vi afsøger fortsæt mulighed for at  
Skiltning på lokaler hvilke lokaler er hvor 
Affaldssortering elevrådet kommer med et forslag  
Ramper til skolegården - nye bolde til klasserne 
(klassekasse ting) 
Skb beder elevråds rep om at udfærdige 
retnigslinjerne for 8. og 9. klasses mulighed for at 
forlade skolen. 
 

Kontaktforældremøde Planlægning af 
kontaktforældremøde 

Kontaktforældremødet blev planlagt    

Handleplan Sukker, Mobiltelefoner Udsættes til næste møde 
Eventuelt   Udsættes til næste møde 
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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 
 

  

 


