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Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

65) 10 min 
Siden sidst 
 

Atriumgården – er en del en større ”ombyg-
ning” som også indeholder reetablering af fa-
ciliteter fra Elstedgård, og derfor del af noget 
større og sådan tænker vi også i forhold til de 
kommende fondsansøgninger. Vi har p.t. 1 
ansøgning om tilskud ude og venter spændt. 
 
Toiletter: vi er blevet bevilget kr. 300.000,- 
forudsat vi selv også finansierer kr. 300.000. 
Altså i alt tkr 600 til renovering af toiletter i 
det kommende år. Pengene kommer fra en 
byrådsbeslutning. 
 
Computere: sikring af de kommende indkøb 
kommet til at være et projekt i starten af 
2017. Mange udfordringer: plads til opbeva-
ring, BYOD,  
 

 

66) Dialog: 15 min 
Nyt fra eleverne 
 

Elevrådet har en liste over toiletterne og de 
ting de godt kunne tænke sig blev opgrade-
ret. Listen skal behandles af Teknisk Service. 
 
Toiletterne på den store gang er låst i skoleti-
den. Vi skal have dem åbnet op. 
 

Maiken, 
Laust 

67) Dialog: 20 min 
Deltagelse ved reklameløb med al-
men nyttig værdi/Team Rynkeby 
 

Et løb hvor der løbes penge hjem til et al-
mennyttigt formål. 
 
Spørgsmålet går på udfærdigelsen af et prin-
cip i forhold til grænsen for at bringe reklame 
ind på skolen.  

KU 
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Arrangementers formål og skolens ydelsen i 
den forbindelse er blevet vendt. Bl.a. med 
følgende ytring:  
 
”Når arrangementet forsvarligt kan begrun-
des og er slut når det er slut – ikke således at 
firmaerne kan bruge f.eks. optagelser efter-
følgende”. 
 
Konklusionen er, der ikke vil være behov for 
et princip, men hver enkelt sag må vurderes 
enkeltvis, vigtigt er dog at vores børn må ikke 
blive reklamegenstand for noget. 
Brug den sunde fornuft. 
 
Eventuelle kontante sponseringer cleares af 
via bestyrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutning 

68) Dialog: 5 min 
Skolebestyrelsens punkt til hjem-
mesiden 
 

En julehilsen fra Bestyrelsen incl. hvad det er 
der står først for i 2017 vil blive sendt rundt 
og sat på hjemmesiden. 

 

69) Dialog: 5 min 
Punkter til kommende møder  
 

Principper 
 

 

70) Evt. 10 min 
 

Guidning omkring brugen af elektroniske me-
dier for både forældre og børn 
http://cfdp.dk/cyberhus/  
Orientering omkring brugen af computere og 
elektroniske medier.  Systematiseret således 
både børnene, men også forældrene blev 
inddraget. 
 

 
 
 
Muligheder 
Undersøges 

”Julefrokost” 18.05   
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