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Referat til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag 8. maj kl. 17 – 20 
 

Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 

 
17-
17.1
5 

Nyt fra 
elevrådsrepræsentan
terne 

Eleverne deltog ikke. 
Skolebestyrelsen vil booste samarbejdet næste år. Skolen vil orientere om, hvem 
der i kommende skoleår er elevrådskoordinatorer, for skolebestyrelsen vil gerne, 
at de nye elevrådskoordinatorer deltager på et bestyrelsesmøde, så de kan se, 
hvad det er, som eleverne skal arbejde ind i.  

17.1
5-
17.3
0 

Princip om skole-
hjem-samarbejdet 

Søren kom med tilbagemelding fra MED 
Princippet er godkendt. Mikkel laver handleplan til skolebestyrelsesmødet i juni. 
Link til princippet. 
https://docs.google.com/document/d/1PJjW6e4oVqDLJP4PTjGX_Yw-
g8MfdnTmtI9w8XYz2eg/edit?usp=sharing 

 

17.3
0-
18.0
0 

Princip for 
underretning af 
hjemmene om 
elevernes udbytte af 
undervisningen  
 
Princip for 
klasserådenes 
rolle/funktion 
 
 

Mikkel får principperne med til kommentering i MED 
På mødet i august godkendes principperne og Mikkel får dem med retur til at lave 
handleplan til bestyrelsesmødet i september. 
 
 

18.3
0-
19.0
0 

Spisepause  
 

 
 

19-
19.3
0 

Årsmøde  
Dagsorden 

Mødet er tirsdag d. 15.5. 2018 kl. 18.00 – 19.30 i personalerummet. Efterfølgende 
opsamlingsmøde for bestyrelsen på 30 min. Input til bestyrelsesformanden ift. 
årsberetning og årsmødet 

• Årshjulet – hvad arbejder vi med? 

• Mødekadence  

• Principper der er blevet arbejdet med. 

• Opsamling på kvalitetsrapporten i forhold til bestyrelsens rolle. 

• Politikker besøget. 

• Kommende arbejde i bestyrelsen, herunder udskolingen, mediepolitik 
m.m. 

• Opfordre forældre til at blive medlemmer af skolebestyrelsen. 

• Evt. debatoplæg omkring Skole/hjem princippet. Det skal faciliteres. Jens 
laver processen. 

Bettina laver dagsorden og sender til Mikkel.  
 
 

https://docs.google.com/document/d/1PJjW6e4oVqDLJP4PTjGX_Yw-g8MfdnTmtI9w8XYz2eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PJjW6e4oVqDLJP4PTjGX_Yw-g8MfdnTmtI9w8XYz2eg/edit?usp=sharing
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19.3
0-
19.4
5 
 

Opsamling på 
forældrehenvendelse
r  

Opsamling på forældrehenvendelser 1. kvartal 2018 

• Brug af YouTube 
Til efteråret arbejdes der i bestyrelsen og SFO-forældrerådet med 
mediepolitik. 

• Henvendelser omkring pædagogisk praksis  
Forældres spørgsmål, klager eller undren over den pædagogiske praksis 
eller forhold i skoledagen  bør først gå til læreren eller pædagogen. 
Herefter afdelingsleder og til sidst skolelederen. Det giver oftest det 
bedste resultat for alle parter, at forældre drøfter sådanne forhold direkte 
med læreren / pædagogen, som har kontakten til eleven. Denne 
kommunikationsform fortælles der om på første forældremøde af 
ledelsen. 

• Sende elever hjem efter ting. 
Det er en professionel vurdering fra personalet, om eleven kan magte 
opgaven. Mikkel fortæller medarbejdere omkring tilsyn og ansvar i 
forhold til beslutninger omkring børnene, når de er i skole.  
 

19.4
5-
20.0
0 

Evt. Årshjul 
Tilretning af årshjul for skolebestyrelsen. Link til årshjul 
https://docs.google.com/document/d/16x2OGgixoEWFa61caoZrKhbSBtfrI0U0NXWr6zvH2

c8/edit?usp=sharing 

 
Toiletforhold 
Toiletforhold (Jonas) DCUM-projekt 

• Rapport fra DCUM. Vigtige pointer blev fremhævet. 
1. Det, der virker, er fysiske tiltag, fx linoleumsgulve, 
2. Musik på toiletterne. 
3. Elevtilsyn.  
4. Information til eleverne fra rengøringspersonale om, hvordan og hvor 

tit de gør rent. 
5.4.  

De tiltag, som har effekt, koster midler. Mikkel tager rapporten med til 
administrativ leder og teknisk service leder i forhold til projekter, der kan sættes i 
gang i kommende skoleår. Mikkel vender tilbage til bestyrelsen i 
august/september.  
 
Anerkendelse af Personalets indsats 
Anerkendelse til personalet på skolen fra bestyrelsen Hvordan vil det være godt at 
gøre det? 

• Anerkendelse ind i konkrete fortællinger. 

• Mikkel vender tilbage til bestyrelsen om, hvordan det kunne gøres på en 
god måde i forhold til tidspunkt. 

 
Repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv 
Mikkel fortæller, at repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv kan 
deltage i skolebestyrelsen. Der skal være flertalsbeslutning i bestyrelsen i forhold 
til om konkrete bud/personer kan deltage. Dette besluttede bestyrelsen. 
 
Byggeri og dialogmøde 

• Byggeriet er færdiggjort og er taget i brug. 

• Dialogmøde med rådmand d. 30.5.2018. Der deltager Susanne og Rikke fra 
bestyrelsen. 

 
Referent Anette Røge. 

https://docs.google.com/document/d/16x2OGgixoEWFa61caoZrKhbSBtfrI0U0NXWr6zvH2c8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16x2OGgixoEWFa61caoZrKhbSBtfrI0U0NXWr6zvH2c8/edit?usp=sharing

