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A Godkendelse af dagsorden  5
 

b
 Velkomst og præsentation. Kort orientering om elevernes rolle i 

skolebestyrelsen, samt hvordan der er ting vi ikke kan drøfte 

mens eleverne er tilstede. 

 

B Evaluering af sidste møde M
H

 

1
0
 

d
 Baggrund: 

Vi er i gang med at implementere ny mødestruktur og –ledelse og 

vil gerne justere løbende ud fra en evaluering af sidste møde. 

 

Opgave: 

- drøfte opmærksomhedspunkter 

 

Referat: 

- forståelsesspørgsmål 

Punktet udskydes til næste møde, da Marianne Nannerup ikke er 

til stede, da hun er en del af den nye mødeform. 

 



 

Side 2/5 

C Orientering 

1. Nyt fra eleverne 

2. Nyt fra forældrerepræsentan-

ter 

a. Nyt fra skolebestyrelses-

netværk 

3. Nyt fra medarbejderrepræsen-

tanter  

4. Nyt fra ledelsen 

5. Hvad sker der på skolen? 

6. Vikarsituationen 

 1
5
 

o
 Baggrund:  

Fast punkt på dagsordenen: kort orientering 

1. fælles elevrådsmøde, drøftelse af fælles fokuspunkter for 

året. Konstituering af elevrådet lokalt på skolen. Samt fo-

kuspunkter for elevrådet: toiletforhold, aktiviteter i pauser-

ne. Besøg fra ”danske skoleelever” på onsdag i klasserne 

fra 4.-9.årgang. De mødes med repræsentanter fra eleve-

rådet. 8/10 kommer ”danske skoleelever” og afholder kur-

sus for elevrådet.  

2. ikke noget. Fra netværket – der er helt stille endnu 

3. ikke noget 

4. covid-19 fase 4, vi arbejder stadig med retningslinjer 

Er i gang med MUS på mellemtrin og udskoling – forventes 

afsluttet senest til efterårsferien. I Indskolingen en lidt længere 

proces. Aftalt og prioriteret i teamet. I gang med opsamling på 

udsatte tværfaglige møder fra foråret – og alle de andre opgaver, 

som også har været på stand by. Fokus på indskolingsklasse og 

udskoling med problematikker med snus og rygning. 

Pædagogisk dag og møde i dag i forhold til personalets 

trivselsmåling, hvor vi taler handleplaner for afdelingerne. 

5. Mellemtrinsklasserne har været til teatermusical ”Fra 

Middelfartbarn til Verdensborger” på Vestre Skole. En stor succes. 

I denne uge naturvidenskabsfestivaluge, hvor flere klasser på 

mellemtrinnet er afsted. 8. årgang har været i København på 

skolerejse. En stor succes. 

Desværre i gang med at aflyse flere arrangementer i perioden 

frem til 4. oktober: blå mandag, UV-arrangementer, ekskursioner 

og teaterbesøg 

 

Vikarsituation: vi kører nyt korps ind, arbejder med føl-ordning. 

Meget fravær lige nu (Corona-test) og derfor er de i fuld gang. Vi 

er optaget af at få dem klædt godt på til opgaven. 

 

D Karlsvognen  

- status  

- det videre arbejde 

N
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o
 Baggrund: 

Orientering om skolehverdagen i Karlsvognen og udviklingsarbej-

de er fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder, herunder 

forældreinformation 

 

Referat: Personalesituationen – ansættelsessamtaler mandag den 

28/9 pga opsigelse fra fast lærer. 

Tættere samarbejde med UV-Middelfart er i gangsat.  

Kursus om PDA er afviklet den 3/9. Det var en succes. 

Budgetønske er afgivet, afventer byrådsmødet den 5/10. 

Skoleudvalget skal orienteres 3 gange om året om, hvordan det 

går i Karlsvognen – dette sker første gang i starten af oktober. 

Faktuelt og på ledelsesniveau – med fokus på de gode historier. 
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E SFO 

(uden elevdeltagelse) 

H
A
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o
 Baggrund: 

Orientering om hverdagsliv og udviklingstiltag i SFO er fast punkt 

på dagsordenen. 

 

Opgave: 

- Drøfte opmærksomhedspunkter og muligheder 

 

Referat:  

Kort orientering om situationen i sfo for øjeblikket.  

Fortsat udfordret af Corona, da begrænsningerne har betydning 

for aktiviteterne, men de er kommet godt i gang. 

HA har deltaget i SFO-netværk i dag, hvor der er fokus på, at det 

kunne være godt at skabe netværk for sfo’erne generelt.  

Orientering om elevsag 

 Pause og let anretning  2
0
 

 Berit og Naja forlod mødet. 

F Prioriteringsmøde den 6. oktober 

 før mødet 

 under mødet 

 efter mødet 

M
H
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o
/d

 

Bilag: 
Fra Middelfartbarn til Verdensborger: 
https://docplayer.dk/183161656-Fra-middelfartbarn-til-
verdensborger-kort-og-godt-om-vision-og-pejlemaerker-paa-
skolerne.html 
Skolens nuværende principper og politikker 
Foreløbig opsamling fra forældremøder 
 
Baggrund:  
Skolebestyrelsen har besluttet at afholde prioriteringsmøde den 6. 
oktober, hvor der skal være fokus på prioritering af opgaver de 
kommende 2 år 
 
Opgave: 

- forventningsafstemning 
- konkrete aftaler 

 
Referat:  
Hvordan arbejder vi med de forskellige opgaver i den kommende 
periode? Hvordan arbejder vi ind i visionen ”fra Middelfartbarn til 
Verdensborger”? 
Principperne, input, oversigt og visionen (er udsendt til dette 
møde) forventes læst inden prioriteringsmødet. Rammerne 
omkring mødet drøftes. Optagethed af at vi får et effektivt møde. 
Forslag om at have elev-, medarbejder- og ledelsesperspektiv 
med også. Dette sættes i gang. Perspektiverne kan være klar til 
mødet den 26/10.  
Forslag om at arbejde efter skabelon fra ”skole og forældre”.   
Stort ønske om en realistisk tidsplan for processen.  
På prioriteringsmødet skal det besluttes hvornår på dagen møder 
kan placeres i forbindelse med arbejdet. 
 

https://docplayer.dk/183161656-Fra-middelfartbarn-til-verdensborger-kort-og-godt-om-vision-og-pejlemaerker-paa-skolerne.html
https://docplayer.dk/183161656-Fra-middelfartbarn-til-verdensborger-kort-og-godt-om-vision-og-pejlemaerker-paa-skolerne.html
https://docplayer.dk/183161656-Fra-middelfartbarn-til-verdensborger-kort-og-godt-om-vision-og-pejlemaerker-paa-skolerne.html
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G Høringssvar vedr. anvisning af 

kommunale lokaler i Middelfart 

- udarbejde høringssvar 

N
I 
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d
 Bilag: høringsmateriale samt høringssvar afgivet i februar 2020 

Baggrund: 

På vegne af Kultur og Fritid genfremsendes retningslinjer for 

anvisning af kommunale lokaler i høring. 

 

Ny frist for høringssvar er torsdag d. 1. oktober 2020 

 

Opgave: 
- udarbejde høringssvar, hvis der ønskes ændringer 

 
Referat: Der holdes fast i det allerede afgivne høringssvar. 
 

H Opsamling på forældremøder 

- foreløbig 

M
H
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o
 Bilag: Foreløbig opsamling af input. 

 
Baggrund: 
For at styrke dialogen med skolens forældre deltager skolebesty-
relsen på forældremøderne på hver årgang. Ved møderne afgiver 
skolebestyrelsen den årlige beretning og inviterer til dialog om 
aktuelle temaer og input til det videre arbejde i skolebestyrelsen. 
 
Opgave: 

- tilbagemelding til forældre 
 
Referat: 
Der er stor spændvidde i svarene. Dejligt med så mange input. 
Bestyrelsen glæder sig til at arbejde videre med de mange input. 
Inspireret af forældrenes engagement inddrages også elev og 
medarbejderperspektivet. Åbne op for, at 7. og 9. årgang kan 
komme med input også, da deres møder er ændret til onlinemø-
der. Der sendes en aula besked ud om dette.  
Jakob arbejder på skrivelsen. 
 

I Suppleringsvalg N
I 
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 Baggrund: 

Ved valget til skolebestyrelsen i forsommeren 2020 lykkedes det 

ikke at få valgt suppleanter. Der skal derfor afholdes supplerings-

valg. 

 

Opgave:  

- nedsætte valgudvalg 

- aftale det videre forløb 

 

Referat: udvalget består af Marianne og Anette 

 

J Forældrehenvendelser M
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o
 Bilag: forældrehenvendelse vedr. trafiksikkerhed 

Opsamling 

Referat: henvendelsen drøftes og der arbejdes med, hvilke tiltag 

der kan tages. Der tages kontakt til børnehavernes bestyrelser for 

at etablere et samarbejde. Anders og Morten deltager i udvalget 

og Marianne tager kontakten til børnehaverne. 

 

K Elevsager 

(uden elevdeltagelse) 

N
I 
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o
 Marianne orienterede kort om 2 elevsager 
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L Eventuelt  5
 

o
 Ingen punkter 

M Godkendelse af referat  1
0
 

 Referat er godkendt. 

 

 


