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8. september 2017 
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag 23. august kl. 18.30 – 21.30 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 
Afbud: Susanne og Lars 

 
18.30 Kort nyt – herunder om 

byggeri, hvor vi går en runde. 
 

Dejligt med nye lokaler og områder   

19.10 Visionsproces 
Beskrivelse af proces – og 
drøftelse af, hvordan vi 
styrker koblingen til 
forældrene. 
 

Rammen for arbejdet med visionsprocessen på 
skolen har to spor.  
1.  spor hvor vi ser på alle de traditioner og 
aktiviteter vi har på skolen. Kigger på årshjulet og 
det samlede skoleforløb, hvad skal afvikles, 
fortsætte og udvikles. Der er også mulighed for nye 
tiltag. 
2. spor hvor rammen er B&U´ s vision og værdier. 
Alle medarbejdere kan inden for den ramme forfølge 
ideer/visioner og lave prøvehandlinger. Det kan 
være i forvejen planlagte tiltag og nye tiltag. Det 
samles på en personalelørdag, hvor der vil være et 
galleri, som viser de forskellige tiltag. Det er med 
tanken om, at gode ideer ”smitter” andre.  
 
Skolebestyrelsen vil have fokus på, hvordan  
forældreinddragelse kan styrkes i visionsprocessen. I 
det arbejde, som bestyrelsen alligevel laver, vil de 
have fokus på forældreinddragelse. Bestyrelsen vil 
selv arbejde med prøvehandlinger i 
bestyrelsesarbejdet. De vil gøre en indsats for at 
invitere forældre til ”samskabelse – forældre som en 
ressource”. (B&U´ s værdigrundlag”). 
Bestyrelsen har besluttet, at de vil invitere 
forældrerådene til at tage aktiv del i visions-
processen. 
Forældrerådene vil blive indkaldt til møde i oktober. 
Rikke og Jens, fra bestyrelsen, laver et udkast til en 
proces, som bliver præsenteret på kommende 
bestyrelsesmøde. Mikkel kontakter John 
Fredensborg Lassen fra B&U i forhold til at være med 
til denne aften. Han har været procesleder for 
personalet og bestyrelsen. 
 
 

 

19.35 Princip om vikardækning. 
Præsentation af handleplan. 
 

Skoleledelsen fremlagde handleplan for princippet 
om vikardækning.  
 
 

Bilag følger. 
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Bestyrelsen følger op på princippet til januar, hvor 
fokus særligt vil være de klasser, som måtte have 
været særlig ramt af vikardækning.  Ifm. opfølgning 
vil der blive evaluere på, om de handlinger der er sat 
i spil lever op til princippet. Opfølgning med 
kvalitative og kvantitative data.  
 
 

20.00 Pause   

20.10 Principper i forbindelse med 
skole-hjemsamarbejdet. Hvor 
er berøringsfladerne, hvor vi 
gerne vil lave principper? 
Indledende ideer til det, vi 
prioriterer højest. 
 

Dialog omkring den gode måde at arbejde med 
principper. Bestyrelsen bød ind med forskellige ideer 
til kommende principper.  
I forhold til princippet omkring Skole/hjem 
samarbejde, vil bestyrelsen gerne i dialog med  
forældre og personale og få input til, hvad der vigtigt 
i forhold til skole/hjemsamarbejde. På kaffemødet 
med bestyrelsen d. 7. September og d. 5. oktober, vil 
bestyrelsen opfordre forældre, der måtte have input 
og ideer til  skole-hjem-samarbejdet om at møde op. 
Kaffemødet finder sted i skolens kantine kl. 15.30-
17. Bestyrelsen vil deltage i et fokusgruppemøde, 
hvor der er medarbejderrepræsentanter for alle 
årgange og afdelinger, hvor de ønsker input fra 
personalet i forhold til det gode skole/hjem 
samarbejde. Det bliver d. 18. sept kl. 14.00. Mikkel 
skriver ud til fokusgruppen. Bettina og Kim deltager 
fra bestyrelsen.  
 
 

 

20.40 Budget 2018 
Hvad vil vi gerne, der 
prioriteres i budgettet for 
2018? 
 

 Understøttelse af visionsprocessen med 
økonomiske midler. 

 De fysiske rammer og inventar til de ældste 
områder på skolen. Særligt fokus på 
madkundskab. 

 Muligheden for forskellige læringsrum i det 
eksisterende. Vægtning af rum med 
fordybelse og ro. 

 Investere ”smart” så ressourcerne kan 
investeres i andet. 

 
 

 

21.00 Evaluering og planlægning af 
årshjul for kommende 
skoleår. 
 

udsættes  

21.20 Evt. 
 

Det korte referat laver Jonas  

 
Referent Anette Røge. 


