
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Godkendelse af mødeleder og ordstyrer 

1. Kl.
xx.

Skole XX [Skolens logo kan indsættes her] 

Mødeindkaldelse Dato: Tid: 
Mødested 

Medbring 

Skolebestyrelsens 
medlemmer: 

Tilstede: 

Afbud: 

Ikke meldt afbud: 

Referent 

Indbudte 

Kopi til 

Punkter til beslutning (eksempel): 
2. Kl. xx.xx Emne: Princip om mobilfri skole 

Baggrund: Der opleves fra forældre en øget efterspørgsel efter at 
reducere elevernes brug af mobiltelefoner i skolen. I dag er skolen 
mobilfri for 0 – 6 årgang. 7 – 9 årgang kan bruge mobiltelefon i den 
store pause og skal dermed ikke aflevere mobiltelefoner når de er i 
skolen. Elevrådet og medarbejderrepræsentanter har haft forslag om 
mobilfri skoletid til høring 
Formål: Bestyrelsen beslutter et princip for mobilfri skoletid, der sikrer 
fokus på fællesskabet, de nære relationer og en læringsmæssig 
opmærksomhed 
Bilag: Forslag til princip for mobilfri skoletid 

Referat af 
beslutningen: 

3. Kl.xx.xx Emne: 

Baggrund: 

Formål: 



 Bilag: 

Referat af 
beslutningen: 

 

 
 

Punkter til kommentering (eksempel) 
4. Kl.xx.xx Emne: Status på anvendte midler fra 

udskolingspuljen 
 
Baggrund: Børne og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune 
besluttede i 2018 af afsætte 220 mio. kr. over en fireårig periode til 
at styrke folkeskolens ældste klasser. Nogle af midlerne er udmeldt 
direkte til skolen og andre midler kan søges til konkrete projekter 
på skolen eller i samarbejde med andre skoler. 

Formål: Bestyrelsen får indsigt i hvilke initiativer der er igangsat og 
kommenterer initiativerne i forhold til at kvalificere initiativerne 
yderligere. 
Bilag: ingen 

Referat af 
kommenteringen: 

 

5. Kl. Emne: 

Baggrund: 

Formål: 
Bilag: 

Referat af 
kommenteringen: 

 

 

Orienteringspunkter (kl: xx:xx) 
6. Nyt fra elevrådet: 

7. Fra medarbejdere: 

8. Fra forperson: 

9. Fra skolens daglige ledelse og KKFO, herunder klagesager: 

Sager vedr. enkeltpersoner (elevrepræsentanter deltager ikke): 

Referat af 
orienteringen 

 

 
Punkter til kommentering 

 
Eventuelt 10 



 
Punkter til kommende møder: 11. 
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