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Referat til skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag 4. december kl. 17 – 20 
 

Sted: Nyt personalerum 

Referent: Anette 
Mødeleder: Bettina 
Deltagere: elevrådsrepræsentanterne deltager kl. 17-18.45 

 
17-18 Opstart princip 

omkring inklusion og 
ordblindhed 

 
 

Brainstorm bordet rundet 
Mikkel Kruse-Andersen kommer og 
fortæller om trivselsindsatsen 

Annette Røge fortæller om den 
faglige indsats på skolen. 
 

De forskellige indsatser blev præsenteret 
for bestyrelsen, hvor der blev fortalt om 
strategi, mål og hvordan det foregår i  

praksis på Skødstrup Skole. 
I skolens faglige vejlederindsats er der 
fokus på, at alle elever skal blive så 
dygtige de kan til  læsning og alle elever 

skal være i progression. Der er en 
testrække fra 0. – 9. årgang, hvor man har 
blik for klasser og elevers udvikling inden 
for læsning. Denne er lavet i  samarbejde 

med læsekonsulent for B&U. Dette data, 
l igger hvert år ti l  grund for skolens 
indsatsområder i  forhold ti l  læsning. 

I skolens trivselsindsats er der fokus på 
stærkere fællesskaber. Fællesskabets 
betydning er grundlæggende for 
trivselsindsatsen, da stærkere 

fællesskaber har betydning for gode 
læringsmiljøer. 
Bestyrelsen havde følgende punkter, som 

er vigtige at have med i forhold ti l  
princippet: 
Vigtigt at man har fokus på fællesskabet i  
0. og 1. klasse, da klassekulturer opbygges 

der. 
Vigtigt med tidlige indsatser i  forhold ti l  
læsning (sproglig udvikling). 
Vigtigt at have forældrene med på, at 

inklusion er en fælles opgave.  
Det er vigtigt med dialog, når der er elever 
der skal inkluderes i  fællesskaber.  

Fokus på at bygge stil ladser op i klasserne 
omkring trivsel, så det ikke bliver den 
enkelte lærers opgave.  
Blik for forebyggende indsatser omkring 

trivsel.  
Tilstræbe fast team omkring klassen, 
skabe struktur, ro mv. 
Hvordan kan vi i  skolebestyrelsen lave et 

princip, der understøtter stærkere 
fællesskaber? 
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Bestyrelsen vil  gerne, at ledelsen 
undersøger, hvilke tidsrum der kan tages 

ordblindetest i  skoleåret. 
Udkast ti l  princip skal på d.  12. marts. 
Rikke, Tanja, Jeanette og Rasmus. 

18-
18.30 

Undervisningens 
organisering (fortsat) 

Udkast v. Jeanette og Bettina  
Brainstorm på princippet 

Gennemgang af princippet fortsatte og 
der blev lavet få ændringer. Vi vil  

fortsætte med det på kommende 
bestyrelsesmøde. Vi nåede til  
undervisningsdifferentiering. 

18.30-
18.45 

Orientering om Min 
Uddannelse 

v. Marianne Bach (pædagogisk 
leder på mellemtrinnet) 

Der blev givet et overordnet blik på, hvad 
Læringsplatformen kan, og hvordan det er 

blevet brugt på Skødstrup Skole i  dette 
skoleår, samt hvordan vi vil  bruge den 
fremadrettet. 

Der er politiske krav ti l  læringsplatformen, 
den skal indeholde en elevplan. 
Elevplanen skal indeholde  

• mål og fokus 

• status  

• opfølgning  

Skolen vil  gerne have data ti l  at 

underbygge punkterne oven over, som 
kan være test, forløb, afleveringer m.m.  
Skolen ønsker, at der skal være 
kontinuitet for elevplanen. Derfor samler 

vi erfaringer i  år, som senere skal danne 
grundlag for en fælles 
kommunikationsform med elevplanen i 

læringsplatformen (Min Uddannelse). 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på følgende: 
Vi skal have blik for, hvordan vi 

kommunikerer med forældrene omkring 
elevplanen. Det skulle gerne hænge 
sammen med S/H samarbejde, der er i  
forvejen.  

 
 

18.45-
19.30 

Kommende skoleårs  
budget 

og lektionsfordeling, 
herunder svømning 

Godkendelse af budget 
 

Bestyrelsen har brug for, at der bliver et 
uddybende møde i forhold ti l  at kunne 

godkende budgettet. Det vil  blive afholdt 
d. 12.12.2018 kl. 19-20.30 
 
Lektionsfordelingsplanen blev fremvist 

med mindste timetal og de faktiske 
timetal på Skødstrup Skole. Der blev 
kigget på, hvordan timetallet for svømning 
kunne se ud på 3. og 4. årgang. 

Skolebestyrelsen tager beslutning i  januar 
i  forhold ti l , om svømning skal være på et 
år med to lektioner eller to år med en 

lektion. 
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19.30-
19.50 

Principper 
Underretning af 

hjemmene om 
elevernes udbytte af 
undervisningen 

 
Tilbagemelding fra MED og 

fokusgruppe v. Mikkel  

Udskydes ti l  kommende møde. 
 

19.50-
20.00 

Evt.  
 

 

 
 

 
 

 

 
Venlig hilsen Mikkel og Bettina  


