


 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: 

René Kristiansen (afbud)  Karina Beringer (medarbejder) 

Iben Von Hallas  Mette Søndergaard (medarbejder) 

Dorte Steffensen  Dick Glintborg (skoleleder) 

Line Frølund Wolff  Bebhinn Kendellen (viceskoleleder) 

Nikolaj Kildeby (afbud)  Siri Søgaard (elevrådet) 

Mette Møller Sørensen                        Klara Steffensen (elevrådet)  

Louise Hedevang Pedersen    

 

Mødedato: 28. november 2019  

Tidspunkt: 18.15 – 21.00 

Sted: Personalerummet 

 

 

1. Ny konstituering 
De forældrevalgte mødes 18:15. 

Referat: 

 

Fælles spisning 

 

19:00 opstart af den ordinære dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra 28. oktober 2019 

(10 min) 

 
Referat: Godkendt 

3. Beslutning: Procedure for godkendelse af referat. 

(10 min) 

 

Referat: Gennemgang af referatet ved mødets slutning og i respekt for at overholde 

tiden, godkendes referatet sidst på mødet. Kan dette ikke nås sendes det ud med 

en fem dages frist for kommentarer, for herefter at blive godkendt på efterfølgende 
møde. 

 

4. Meddelelser 
(20 min) 

Orientering om aktuelle forhold vedrørende skolen 

Meddelelser fra 

a) Ledelsen  

 

b) Eleverne  

 



 

  Side 2 

c) Forældre 
 

Referat: 

Ad. a) Infomøde for de kommende 00 børn er blevet holdt. Vi havde besøg af 

nysgerrige forældre og vores samarbejdspartnere omk. Rød Tråd fra Livstræet. 

Tydelig forventningsafstemning fra skolen omkring hvad det vil sige at starte i 
skole. 

Skoleovertagelse er besluttede i forbindelse med pædagogisk dag for personalet d. 

06.03.2020. Vi har aftalt med læreruddannelsen i Århus (LIA) at de varetager 

undervisningen for eleverne fra 6-9.årg. Vi har brug for forældre/bedsteforældre for 
at dække 0.-5.årg. Der vil blive sendt informationer ud fra skolen inden længe. 

Besøg af landbetjenten, han beder forældre huske reflekser, lys og cykelhjelm. 

SKILLS - 8.årg. vandt og skal en tur til København d.17.januar 2020 (det har været 
slået op på vores Facebook side). Stort tillykke herfra. 

Udskiftning af SMART-boards påbegyndes i det nye år, vi starter i indskolingen og 
skifter ud over tid. 

I blandt personalet er det blevet drøftet om antal overgange er passende forhold til 

skolen, mål og indsatser. Drøftelserne går ud på om det skal være efter 4. eller 

efter 5.årg. da progressionskurven stagnerer på mellemtrinnet. Der drøftes 
ligeledes også om det bør forblive uændret. 

Fællesmøde med børnehavens bestyrelse bliver d.24.02.20 med opstart kl.18.00. Vi 

har fælles del indtil kl.19.30, hvorefter vi har ordinært skolebestyrelsesmøde. Lone 

Ørsted inviteres med. 

Ad. b) Ingen tilbagemeldinger 

Ad. c) Positive tilbagemeldinger vedr. vores intro-møde for kommende skolebørn. 

5. Tilsynspunkter 

(10 min) 

 

Ledelsen giver bestyrelsen en redegørelse inden for stillede spørgsmål.   

a) Gennemførte timer / sygemeldinger 

b) Indmeldelser og udmeldelser   
Referat:  

Ad. a) Der er heldigvis mange folk på vej tilbage fra sygeforløb, vi er stadig ramt af 

enkelte langtidssygemelding. Vi har fået besat de to barsels-vikariater, henholdsvis 

til indskoling og udskoling. Samtidig har vi fået tildelt et senior-job. 

Ad. b) Elevtallet er nu 431 

 

 

6. Sundhedspolitikken 
(15 min) 

Tilbagemelding fra mødet med kontaktforældre den 6. november. 

Drøftelse af den videre proces omkring forældredelen. 
 

Referat: God oplevelse til mødet, gode spørgsmål og gode diskussioner. 



 

  Side 3 

Det var omfangsrigt at komme igennem alle ark, men det var godt at få tid til egne 
refleksioner. Udsagnene samles i arbejdsgruppen, der vil lave en opsummering. 

 

Spørgsmålet er hvor vidt vi skal inddrage hele forældregruppen omkring et enkelt 

område? Det er vigtigt at både skolen og hjemmet ved, hvor de hver især kan 
bidrage omkring den fælles opgaveløsning. 

 

Måske kunne man invitere en oplægsholder til et fællesmøde forbindelse med det 

videre arbejde med forældrene. Skolebestyrelsesvalget og årsberetningen var også 

en mulighed. Der kommer et oplæg til dato på næste bestyrelsesmøde (dog 

frabedes 8. og 10. maj pga. konfirmation). 

Pause  

7. Evaluering af skolefest 

(20 min) 

Referat: Der er overordnet stor tilfredshed med afholdelsen af skolefesten. 

Ligeledes var der også stor tilfredshed med skolemad. Nu, dog ønskes muligheden 

for, at der kan medbringes egen mad. Forældrenes tilbagemeldinger fra 
spørgeskemaet blev gennemgået og følgende bemærkninger blev fremhævet: 

 Hvad er formålet med festen? Relationerne forældrene imellem skal styrkes 

og derfor er det vigtigt, at man som forældre deltager i sådanne uformelle 

arrangementer. 

 Mere tydelig omkring mad? Et ønske om begge muligheder. 

 Flere aktiviteter udbydes og i hvert fald reklameres mere. 

 Ligeledes at der ikke er mulighed for MobilePay. 

 Evt. samme tidsramme for både indskoling og mellemtrinnet, fint med 

kl.20.00. 

 Evt. noget fælles på årgangene for at markere start - også som en slags 

velkomst. 

 Et eksempel på en fælles start kunne være et optrin fra en årgang. 

 Bus-tiderne kan gøre det svært at møde ind sent dagen efter, men der er 

tilsyn fra kl. 7.50 

 Da udskolingen selv har fest, opfordres de andre årgange at lave fælles 

start. 

 Tanken om 'faserne' giver god mening i forb. med skolefest. 

 I forhold til sundhedspolitikken var det oplagt med en opfordring på brugen 

af mobiler til sociale arrangementer. 

 Det var godt med video-klip på Facebook i forbindelse med fest - gav indtryk 

af god stemning. 

Vi ønsker, at der på næste års invitation til Skolefest, både er en hilsen fra skolen 

og fra skolebestyrelsen. Her ønsker vi, at formålet med festen er beskrevet, samt 
forventninger omk. et socialt arrangement.  

Kultur-aften - kunne også være oplagt til at understøtte mht. brugen af mobiler og 
samtidig et ønske om at styrke de sociale relationer i uformelle rammer. 

 

8. Revidering af årsplan for skolebestyrelsen 

(15 min) 



 

  Side 4 

Referat: Emnet for fælles skolebestyrelsesmøde for skole og børnehave er : 
Forældresamarbejde, motorik og sprog. Den opdater årsplan sendes ud. 

 

9. Evt 

(5 min) 

Herunder punkter til senere møde 

Referat: Enighed om ferie-året. Gældende for ferie-året 2022/23 

4 børn er tilmeldt julepasningen i SFO'en d.23.12.19 og her videregives en 

opfordring til at respektere tilmeldingsfristen. 

 
 


