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27. september 2017 
 

 

Referent til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag 19. september kl. 18.30 – 21.30 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Rikke 

 
18.30 Kort nyt 

Mikkel (SFO-råd, IT, 
indvielse mm.) 
 

SFO-råd er der pt.  kun en repræsentant, der skal være to. Vi 
regner med, at vi kommer i mål med to repræsentanter. 
Indvielse: startede for børnene, hvor de gik rundt i en ”slange” 
og så alle de nye tilbygninger. Om eftermiddagen var der officiel 
åbning for personale og eksterne samarbejdspartnere. 
IT: der bliver købt nye batterier og oplader til de computere, vi 
har. Vi har købt 150 nye computere, som den centrale IT- 
afdeling klargør i kommende periode. Det nye IT-kontor på vores 
skole bliver i egnsarkivet, da de flytter ud af skolen. 
Elevråd: udskolingen ønsker flere computere i klasserne, det er 
særligt i 6. og 7. klasse, hvor færre elever har egen computer. De 
ønsker også computerskab i kælderen. Ønsker om forbedring af 
hjemkundskabslokalet. Udfordring med indeklimaet i klynge 700. 
Mikkel deltager i næste elevrådsmøde, hvor han vil gå i dialog 
omkring de punkter, de havde med til bestyrelsen.  
 

 

18.50 Tilbagemelding fra 
forældremøderne 

Det var tydelig og synlig ledelse.   

19.00 Skolevejsanalyse – 
hvad er sket, hvad er 
status? 

Der er indgivet indsigelser i forhold til skolevejsanalysen.  

19.15 Møde for 
forældrerådene (Rikke 
og Jens) 

Skolebestyrelsen har lavet en proces for inddragelse og 
samskabelse i forhold til visionsarbejdet. Den blev præsenteret 
på mødet. Der var følgende temaer: Samskabelse, styrke 
forældrerådets rolle i forbindelse med skole/hjem samarbejde, 
visionsproces med prøvehandlinger som redskab og input til 
principper generelt. Forældrerådene vil blive indkaldt til et møde 
med repræsentanter fra bestyrelsen. 

 

19.45 Tilbud om anti-mobbe-
strategi 
 

Bestyrelsen besluttede at tage i mod tilbuddet.  Susanne 
undersøger, om Skole og Forældre kan komme på næste 
bestyrelsesmøde d. 25.10.2018. 

 

20.00 Pause   

20.15 Visionsproces – plan 
for 11. november 
 

Personalet præsenterer forskellige workshop for hinanden, som 
bliver et stort ”galleri” med forskellige input i forhold til visionen. 
Skolebestyrelsen overvejer, om de kan lave en workshop, som de 
kan have med på dagen. Det tages op på kommende 
bestyrelsesmøde. 
Der skal også arbejdes med traditionerne – nuværende og nye 
tiltag. Skolebestyrelsen er inviteret med. Det starter kl. 10.00. 
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20.30 Principper i 
forbindelse med skole-
hjemsamarbejdet – 
tilbagemelding fra 
fokusgruppen og plan 
for de videre arbejde. 
 

Inputtene fra Fokusgruppen blev præsenteret for bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil på samme måde få input fra forældrerådene. 
Begge input vil danne grundlag for den videre proces for arbejdet 
med principper i bestyrelsen. 

 

20.45 Budget 2018 – 
herunder 
lektionsfordeling 
 

Skolebestyrelsen gav ledelsen input i forhold til 
lektionsfordelingsplanen.  

 

21.00 Evaluering og 
planlægning af årshjul 
for kommende 
skoleår. 
 

I kommende år vil skolebestyrelsen gerne have arbejdet med 
principperne fordelt over året. Det skal være med en indledende 
og afsluttende del i forhold til hvert princip. 

 

21.20 Evt. 
 

Hvad kunne være den gode platform for skolebestyrelsen i 
forhold til deres samarbejde. Mikkel vil undersøge mulighederne. 

 

 
Referent Anette Røge. 


