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Dato  Møde Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato 27. november 2017 Fra-til Kl. 18 – 20.30   

 

Indkalder Christina 

Sted Personalerummet 

Der vil være en let servering 

Mødele-

der 

Christina 

Skolebesty-

relsens 

sammen-

sætning 

Christina Nørgaard Pedersen, Birgit Thorup Røge, Bo René Schjødt 

Andersen, Uffe Kryger Klinkeby, Jenny Holm Hansen, Lotte Bjerg Sørensen, 

Medarbejderrepræsentanter: Anne Christensen, Birte Brændgaard 

Elevrepræsentanter: Tobias Klemensen, Gustav Lyngaal Egeberg 

Skoleledelse: John Mouridsen, Marianne Nielsen, Berit Juul Hansen 

Refe-

rent 

John Mouridsen 

Deltagere  

Afbud Elevrepræsentanter deltog ikke 

Dagsorden/referat sendes også til Hjemmesiden, Skoleintra Antal  

 

a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring  
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A Godkendelse af dagsorden 

  

 5
  Godkendt 

B  Godkendelse af referat 

 

 5
  Gokendt 
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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 1. Marianne er lederkontakt ind i fælleselevrådet. Vores elev 

Gustav sidder også som repræsentant. 

2. Når de nye skolebestyrelser er på plads, vil man tage 

initiativ til at skolebestyrelserne kan mødes med skoleud-

valget. 

Ærgerligt at tidspunktet for juleklipdagen ligger fra 10.00 

Forældre vil gerne være med. 

Det samme gælder forældremøderne om net-etik. Her er 

det en sen udmelding. 

 

3. Der er projekt for hele udskolingen de næste 1½ uger. 

             Der er Burkino Faso-uge i denne uge for indskolingen. 

 

4. Marianne og John har været på skoleledernes årsmøde. 

Marianne har været i Sverige i forbindelse med et                 

Europæisk  samarbejde om Computational Thinking. 

Vi har afviklet terminsprøver, som i år har været rykket frem til 

november, hvilket har givet ekstra travlhed. 

Anne er valgt som ny arbejdsmiljørepræsentant 

Vi arbejder med visiteringer for nogle af vores børn med særlige 

udfordringer. 

SFO: Det er vigtigt at der er altid  fokus på kerneopgaven, så også 

at spisesituationer har fokus på samvær med børnene.  

Godt møde med forældre til kommende børn i 0-klasse. Lige nu er 

på 47 børn. 

Edison var også en god oplevelse 
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Se bilag: 

- Forældrehenvendelse 

En forældregruppe har rettet henvendelse til skolen om, at de 

gerne vil være med til at udvikle vores ordblindeindsats. 

Der findes ikke en kommunal handleplan. Den er nu under 

udarbejdelse. 

- Handlingsplan for ordblindeindsats (under udarbejdelse) 

Vi er her på skolen i gang med at udarbejde vores egen 

handleplan. 

Vi begynder med understøttende undervisning i det nye år. 

Vi inviterer forældregruppen ind til at samarbejde om vores lokale 

handleplan. 

Birgit og Uffe vil gerne være med til et møde med forældrene. 

 DropMob 

- kommissorium 

- proces 
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 Bilag eftersendes 

Kommissorium er godkendt 

 

 Understøttende undervisning 

Tanker om understøttende undervis-

ning i samarbejde med Ungdomssko-

len 

- kort orientering om ideer 
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 Fælles med ungdomsskolen er vi i gang med at udvikle et 

samarbejde om at uddanne en børnegruppeleder, som kan 

arbejde med skilsmissebørn. 

Desuden arbejder vi et pigegruppeprojekt for ca. 10 piger, som 

har en særlige udfordringer i forhold til at skulle leve op til  egne 

og andres forventninger af dem.. 

At være perfekt, at skulle leve op til !!! 

Vi har også arbejdet med et projekt i forhold til drenge som fylder 

meget i det daglige. 

 Digital kontaktbog 

- tilbagemelding fra PR 

- Beslutning 
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 Se bilag (revideret i folder til skolehjemsamarbejdet) 

PR - Det er vigtigt at der skelnes mellem mail og kontaktbogen. 

Vi kan lave en lille folder som kommer ud til juleferien og så 

starter vi efter jul. 

 

 Skolerejser 

- beskrivelse af forældreråde-

nes opgave 
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 Se bilag 

Gennemgang af udkast 

Punkterne om klassetrin tages ud. 

Herefter skal vi have udarbejdet nye principper i samarbejdet med 

medarbejderne. 

Udkast forelægges bestyrelsen. 
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 Budget 2018 

- fokusområder i det kommen-

de budgetår 
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 Se bilag 

Bestyrelsen foreslår: 

Fokus på medarbejdertrivsel 

Fokus på skole-hjem-samarbejdet 

Fokus udvikling af børnefællesskaber 

 Budgetopfølgning 2017 

- pr. 31. oktober 2017 

- kort gennemgang af den 

kommunale budgetmodel 
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 Se bilag 

Budgetmodellen gennemgået, og det ser som udgangspunkt godt 

ud. 

 Eventuelt 
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Parkeringsplads Initieret af Dato 

 

- Revidering af skolehjemfolderen 

- Ekstra forældremøde? / indhold og form? 

Ønske om arrangement omkring sikker adfærd på nettet (på samme vis som al-

kohol arrangement) 

  

 


