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Dagsorden: 

- Åbningstale af bestyrelsen. 
- Økonomiansvarlig Susanne Roos redegørelse for årsregnskabet anno 2009. 
- Sagen om de elever, der ikke har betalt skolepenge i længere tid. 
- Lærernes anbefalinger og kommentarer til forældrene.  

 
 
Referat: 

- Åbningstale af bestyrelsen. 
- Redegørelse af Susanne Roos. 
- Forslag til forbedringer af skolen fra Susanne Roos: 

o Ansætte flere to-sprogede lærere, således at disse kan være med til at styrke den to-
kulturelle identitet hos børnene, hvilket skolen har søgt at opnå siden dens etablering. 

o Skolen har fået en ny økonomisk byrde, da det, ifølge de nye love, er skolen, der skal 
betale vikarernes løn under lærernes sygedage. De nye love siger nemlig, at det er 
skolen der er forpligtet til at betale vikarens løn i lærerens første 3 sygedage, 
hvormed vikarkassen betaler resten. 

- Det bliver foreslået at man bortviser de elever, der ikke har betalt skolepengene i en længere 
periode. 

- Lærernes anbefalinger og kommentarer: 
o Forældrene må mere end gerne deltage mere i skolen specielle arrangementer såsom 

skolens fødselsdage o.l.  
o Forældrene må meget gerne opfordre deres børn til at deltage i forskellige aktiviteter 

uden for skolen. 
o Forældrene må meget gerne opfordre deres børn til at tage på biblioteket og udnytte 

bibliotekernes mange tilbud. 
o Forældrene må meget gerne minde deres børn om at møde i skole til tiden og hjælpe 

med at børnene sørger for dette. 
o Fødselsdagsfejringen på skolen skal begrænses. Børnene skal f.eks. ikke have så 

mange ting med til uddeling. 
- Skoleleder Taha Yassins tale: 

o Øge antallet af møder mellem forældrene, bestyrelsen og kontoret for at styrke 
tilliden og samarbejdet for at opnå bedre resultater og mere effektiv problemløsning. 

o Det bliver forslået at der bliver sendt et referat af dette møde til forældrene. 



Bilag 1 
Deltagere: 

1. Basim Al-Bahrani 
2. Mohammad Jawad 
3. Duraid Abbas 
4. Alhaytham Alyaseri 
5. Hussain Alhajaj 
6. Jawad Kadhem Mohammad 
7. Moayyad Haydar Jonaid 
8. Anwar Aljanabi 
9. Raed Rashid Toma 
10. Ali Alrashedi 
11. Khalil Aldahwi 
12. Ali Alsalehi 
13. Saleem Islamel Mohammad 
14. Osama Hamed 
15. Ghiath Hamed 
16. Safa Alamood 
17. Firas Abdelamir Alkarawi 
18. Sami Hussain 
19. Ali Ahmad Alhalafi 
20. Ahmad Abbas Almansoori 
21. Manaf Shams Ali 

 
 
  


