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1. december 2017 
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Mandag  27. november kl. 18.30 – 21.30 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 

 
18.30- 
20.00 

Fælles proces og 
brainstorm om 
bestyrelsesarbejdet.  
 
Hvad har vi gang i? 
Løse ender? 
Hvad skal vi arbejde med 
fremadrettet ift. principper 
og andre emner? 
Hvad og hvordan skal vi 
prioriterer? 
 
Bestyrelsesmøder, møde-
ledelse og deltagelse, 
dagsorden, referat etc.       
Skal vi justere? 
 

Der blev arbejdet med de forskellige principper, hvor der 
blev givet input. Herefter blev de delt ud til medlemmer i 
bestyrelsen. Derefter kommer det tilbage til bestyrelsen i 
forhold til input/modellering. Der laves handleplan til 
principperne på et efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Princip for underretning til hjemmet om elevernes udbytte 
af undervisningen: Lars og Jonas. Dette princip kommer på 
møde i januar. 
Princip for klasserådenes rolle/funktion: Bettina og Jens. 
Dette princip kommer på møde i januar. 
Princip for skole/hjem samarbejdet: Rikke og Susanne. 
Dette princip kommer på møde i februar.  
Princip for samarbejdet med SFO-forældrerådet: Bettina. 
Det kommer på til foråret, hvor skolebestyrelsen har møde 
med SFO-forældrerådet. Skolebestyrelse og SFO-
forældreråd vil holde møde på samme tidspunkt resten af 
skoleåret. 
 
Bestyrelsens arbejde: elevrådsrepræsentanterne i 
bestyrelsen skal være med den 1. time. Det skal tænkes ind 
i dagsordenen. Det er vigtigt, at elevrådets punkter kommer 
til de rigtige, dvs. nogle punkter skal tages på i 
skolebestyrelsen og andre tages op med skolens ledelse. 
Mikkel og elevrådsrepræsentanter mødes inden næste 
skolebestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen skal være mere overordnet og ikke gå så meget 
i handlingsrummet, men de skal i stedet være overordnet 
omkring principper.  
Årshjul for året giver overblik. Det kunne være godt at få 
kategoriseret i temaer. Det gælder også, når der kommer 
input fra forældre, så kan man også fortælle dem, hvornår 
dette tema er på et møde. 
På møderne skal der også være informationspunkter i 
forhold til tilsynspligten. 
Mødetidspunkt for bestyrelsesmøder flyttes til kl. 17-20, 
incl. spisning i 20 minutter. Mikkel informerer kantinen. 
SFO-forældrerådet holder møde på samme tid, så vi kan 
spise sammen.  
Der er ønske om formøde, hvor forældrerepræsentanter 
mødes. Dette er afprøvet i forhold til kvalitetsrapporten. 
Skriftlig indføring i opfølgningspunkter til møderne, hvor det 
er muligt, kunne være en fordel. 
I forhold til referat skal der vælges en person på mødet, 

Punktet er 
overført 
fra sidste 
dagsorden 
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som godkender referatet. 
Skolebestyrelsen vil droppe det korte referat og i stedet 
skrive en klumme i Rosen. Bettina kontakter Charlotte 
(kommunikationsmedarbejder) i forhold til deadlines. 
Mailliste som bestyrelsen kan komme på i forhold til 
ekstern post.  Mikkel finder ud af, hvor de skal skrives op. 

20.00-
20.15 

Pause   

20.15-
21.15 

Kvalitetsrapporten Læs gerne kvalitetsrapporten og overvej spørgsmål og/eller 
refleksioner, som rapporten giver anledning til. 
 
Vi skal som skolebestyrelse skrive prosateksten på 
rapportens sidste side og på mødet skal vi have besluttet, 
hvad teksten skal indeholde. Jeg vil herefter skrive teksten 
færdig til deadline d. 20. december. 
 
4. januar fra 13-15 er der kvalitetssamtale med 
områdechefen. Rikke og Lars deltager. 
 
Bestyrelsen har analyseret rapporten, og har input til, hvor 
de ønsker fokus skal være.  

• Skolen har gode forudsætninger 

• Kedsomhed – mellemtrin/udskoling. Er der en 
alsidig undervisning? 

• Vigtigt både at tænke alsidige og faglige 
kompetencer. 

• Overordnet fokus/tema omkring sundhed på 
elevniveau. 

• Højere forældretilfredshed. Have fokus på dette. 
Skolebestyrelsen kan arbejde med principper, som 
kan understøtte forældretilfredsheden og invitere 
til dialog og samskabelse. 

• Arbejde med fællesskabet og robusthed. 

• Matematik -  undervisningseffekten. 
Bettina skriver et udkast til et prosastykke, som alle i 
bestyrelsen kan give input til senest d. 20/12. 
 

Kvalitetsra
pporten er 
medsendt 
og den er 
fortrolig 
indtil den 
er blevet 
offentliggj
ort. 

21.15 Evt. 
 

Har du allerede nu punkter, som skal sættes på 
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, skal de være 
meget velkomne nu. Herunder emner, som der skal følges 
op på i  januar. 
 
Sikker skolevej – møde d. 22. 1 kl. 19.30 med smartmobilitet 
fra Århus kommune.  Skolebestyrelsen inviterer 
elevrådsrepræsentanterne med. Der vil blive inviteret 
yderlige interessenter. 
Toiletterne: for at imødekomme hygiejne, så skal det være 
ophængt toiletter. Det kan prioriteres i budgettet. Men skal 
vi selv bekoste det eller skal vi vente på midler overordnet 
fra Århus Kommune? 
Kim og Susanne fra bestyrelsen deltager i 
læreransættelsessamtaler d. 29.11 kl. 14.15. 
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Bestyrelsen vil sende en indbydelse og invitere politikkerne, 
Thomas Medom og Mette Bjerre, ud på Skødstrup Skolen, 
for en rundvisning og en indføring i, hvad vi lykkes med og 
hvad vi udfordres af, som kommunens største skole. Rikke 
giver udkast til dato. 
Referat sendes til Bettina. 

 
Referent Anette Røge. 


