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6. juni 2018 
 

Referat til skolebestyrelsesmøde 

Mandag 4. juni kl. 17 – 20 
 

 
Sted: Nyt personalerum 
Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 
SFO-forældrerådet deltager kl. 17-19 
 

 

17-

17.15  
Nyt fra elevrådsrepræsentanterne De deltog ikke.  

 

17.15-

18.30 
SFO-forældrerådets funktion og 

samarbejdet med skolebestyrelsen – 

status 

Det er skolebestyrelsen der har det overordnede mandat til at udføre 

principper. Når de skal udfærdige princippet omkring SFO-virksomhed, 

så er det selvfølgelig vigtigt, at der bliver arbejdet sammen med SFO-

forældrerådet. Det vil blive lavet i efteråret. 
Vigtigt at lave opsamling på forældrehenvendelser, så der kan kigges 

på, om der er nogle sammenhænge i forhold til at få revurderet 

principper. 
Kommunikationsmedarbejderen vil lave samme procedure i forhold til 

referater fra SFO-forældrerådet, som der er for skolebestyrelsen. Det vil 

Mikkel sørge for. 
 

 

 

 

 

 

Drøftelse af princip for  
brug af skærm, film, you-tube mm. i 

skole og SFO 

Der arbejdes videre med princippet og der bliver lavet et udkast af Sofie 

(SFO) og Bettina (Skolebestyrelse). 
 

 

18.30-

19.00 
Spisepause sammen med SFO-

forældrerådet 
 

 

Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet 
 

 

 

 

19-

19.45   
1. Elevtrivselsundersøgelsen 

 
2. Konfirmationsforberedelse i 

den understøttende 

undervisning  

 
3. Princippet om Skole-hjem-

samarbejdet – handleplan 

 
4. Opfølgning på Social Kapital 

 
5. Opfølgning på bestyrelsens 

ønsker til de økonomiske 

prioriteringer 

1. Arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen vil blive udsat til 

september. 

 
2. Bestyrelsen mener, at eleverne skal have en så kort skoledag 

som mulig, så derfor ønsker de, at vi bruger 2 understøttende 

undervisning til præstundervisning. Det tager ledelsen med 

videre. 

 
3. Der vil blive arbejdet med princippet på et personalemøde. Her 

vil personalet få mulighed for at drøfte det. Skolebestyrelsen 

vil evaluere på det. Det kunne evt. være med en 

tilbagemelding på et lærermøde og pædagogmøde, hvor der vil 

være et galleri, hvor personalet viser hinanden, hvad der er 

bragt i spil, i forhold til princippet. Det vil Mikkel følge op på. 

Se princippet her. 

 

 

https://skoedstrup-skole.skoleporten.dk/sp/file/d6bd16c1-1c57-4a79-8942-dcafa2fe03cb/Princip%20for%20skole-hjem-samarbejde.pdf
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4. Der har været opfølgningsmøde med konsulent i arbejdsmiljø 

fra B&U. Det var et tilsynspunkt i kvalitetsrapporten. Der 

bliver lavet en midtvejsevaluering. Det bliver besøg med 

skoleledelse og MED på årgangsteammøder/afdelingsmøder. 

Der bliver lavet en ny APU igen i september. 

 
5. Rikke laver et udkast til budgetudvalget i B&U i forhold til 

principper i forhold til fordeling af midler. Hun vil gøre 

opmærksom på, at der er forskel på, hvor skolen ligger 

geografisk. 
 

 

 

19.45-

20.00 
Evt. Mødeplan for kommende skoleår kommer i dette skoleår. 

Referat sendes til Jens. 
Tak til Jens og Kim som stopper i bestyrelsen efter 4 års 

arbejde. 

 

 

 
Referent Anette Røge 
  


