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Referat 04.11.2020 
Deltagere: 
Line Frølund Wulff Karina Beringer (medarbejder) 
Iben Von Hallas Mette Søndergaard (medarbejder) 

Michael Holmberg (Afbud) Dick Glintborg (skoleleder) 

Simon Stouby Bébhinn Kendellen (viceskoleleder) 

 (Afbud) 

 
Nikolaj Kildeby (Afbud) 
 

Astrid Nørreris Paaske (elevrådet) 

Mette Møller Sørensen                                 Marie Udengaard Tilgaard Aaskov (elevrådet) 

Louise Hedevang Pedersen  

Mødedato: 4. november 2020 

Tidspunkt: 18.30 – 21.00 Sted: 

Teams 

1. Velkommen 
◦ Velkommen til nye Elevrådsrepræsentanter 
◦ Godkendelse af referat fra sidste møde Tid: 5 
min 

Referat fra d.01.10.20 godkendt.  

2. Tilsyn: Ekstra læsehjælp - hvordan opdages det og hvordan håndteres/løses det 
Tid: 45 min 

Karina gennemgår oplæg vedr. læsehjælp og testning af elever. Vedr. læringssamtaler -
forløb i dansk og matematik fagteam ang. Progressionstræer. 

Spørgsmål: Hvad skal der til for at få læsevejledning? Og i hvor lang tid? 
Læsevejlederen skal vejlede kolleger ikke forældre, læseløft gives bedst i korte afmålte 
perioder. 

Sagsnr. 17.01.01-A30-8-20
Dato: 15.3.2021
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  Side 2

Der screenes for ordblindhed med forskellige test i løbet af indskolingen, der kan ikke 
testes i ordblindhed før barnet har lært at læse. 

Efterlyses synlighed vedr muligheder og rettigheder, hvis du har et læsesvagt barn. 

Der arbejdes med læse- skrive støtte værktøjer til ordblinde med alle elever i 
indskolingen 

I 5. og 6. kl. er der Finereader-kursus 8 uger på Østbirkskole 

I 7.kl Boostcamp for ordblinde i Horsens 

Ordblinde elever får en PC i stedet for cromebook – da der skal kunne arbejdes ofline. 

Der har været Co-learning i udskolingen vedr. ordblindhed. 

Hvordan får man info som forældre, hvis man har et læsesvagt barn? Igennem dialog 
med dansklærer. 

Kan der lægges noget generel info ud til alle forældre? 

Forældre har ret til at få testet sit barn, men vi går altid i dialog med forældre og barn 
om det giver mening at teste. 

 

3. Sundhedspolitik – input til forældrenes rolle Tid: 45 min 

Der gives input til arbejdsgruppens skriv. 

Lægger det sig op ad værdisættet? Det er der ikke kigget på, men det bliver gjort næste 
gang udvalget mødes. 

Social sundhed -Rollemodel som forældre:  

At det sociale ansvar er alles 

At tale med sit barn om hvordan de har det med de andre og hvordan de behandler 
hinanden. 

At tale positivt om alle børn på skolen 

7. kl. har lavet hjemmeside med det arbejde som blev lavet under PBL-ugerne. 
pbl.gedvedskole.dk 

Fysiske omgivelser – 

Snak om Natteravne – vi vil gerne have en repræsentant ud og fortælle 
udskolingseleverne om Natteravnenes funktion. 

Mental sundhed – kan der flettes noget ind i handlinger om lov til at være anderledes? 
Hylle og italesætte forskelligheden 
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Cybersundhed – Turde tage voksenansvar og sætte regler og rammer for brug af 
(skærm)og de sociale fællesskaber på nettet.  

Det har været vigtigt at være handleanvisende og ikke forbydende. Kunne der lægges 
op til at bruges på næste års forældremøder – samtale og diskussion mellem 
forældrene evt. faciliteres af forældre/ bestyrelse. 

4. Fællesbestyrelsesmøde – status på planlægning Tid: 5 min 

Jonas Ravn fra Digital Pædagogik – udsættes til foråret pga. corona, der findes en ny 
dato og derefter lægges der en plan.  

5. Budgettildelingsmodel 
Tid: 20 min 
Bilag: Oplæg om principper i forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet 1 

Dick gennemgår forslag til ny model– bestyrelsen kan spørge ind og skrive høringssvar. 

Hvad skal de ekstra penge bruges til? Bestyrelsen vil gerne høre hvad personalet siger 
(lærer og pædagoger). Bestyrelsen tager op på næste kaffemøde om de har forslag -
det sættes på som punkt senere, husk der skal være tid til at Dick og Line kan regne på, 
hvad de forskellige forslag koster. 

Høringssvar: Virker god for os, positivt at tidligere model er blevet evalueret. 

6. Meddelelser 
Orientering om aktuelle forhold vedrørende skolen 

Tid: 20 min 

Meddelelser fra 

a) Ledelsen  
Savner alm skoledag uden covidregler, der har været strammet op på reglerne 
Læringssamtaler kører nu 
Kommende Klyngesamarbejde bliver ikke på tværs af skoler 
Der arbejdes på en løsning på tilbygning på mellemtrinnet, så der er plads til hele 
mellemtrinnet og SFO2 
Ny medarbejder på kontoret og ny pedel fra 1. dec 
8.kl skal til prøve i obligatorisk valgfag til sommer 
Lærerstilling og pædagog stilling er slået op, samtaler i uge 47/48. Simon 
deltager gerne i pædagog samtale og Line i lærersamtaler. 
5 børn rejst – 5 nye børn 
 

b) Eleverne  
Forslag om at få et udendørs overdækket sted, hvor de unge kan holde til i 
weekenden/ aftenen, ungemiljø - i stedet for at de mødes på indskolingens 
område, der ligger mange glasskår. 
 
Bestyrelsen vil gerne støtte det og hører mere. Hvordan gives de unge ansvar for 
stedet? Så det ikke bliver et nyt sted med glasskår. 
Kan der gives nogle penge fra skolen, og de unge også selv skal rejse nogle 
penge. 
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Marie tager med tilbage til elevrådet, de kommer med oplæg m budget, planer, 
ønsker. Det blev foreslået, at inddrage SSP for vejledning. 
 
Eleverne vil gerne have lov til at gå i brugsen i udskolingen igen – 
forslag til regler fra eleverne: fravær hvis man kommer for sent tilbage 
til undervisning tæller det fravær, ikke købe sodavand, slik, energidrik. 
Et ”gåkort” til brugsen, der viser man har tilladelse- den kan blive 
taget fra en hvis man ikke overholder reglerne. 
 
Hvorfor: eleverne føler det er ordning der er taget fra dem. At det er 
et privilegie i udskolingen. 
 
Kommentarer: læreren ønsker ikke for mange regler, så de skal være 
politibetjente. 
Grunden til det blev stoppet, var bl.a. klager over skrald og oplevelse 
af køb af ”dårligt mad”. Der er også en madordning på skolen nu. 
Lyst til at eleverne får lov, men det skal ikke gå ud over undervisning 
og lærerne skal ikke bruge meget krudt på det. Eleverne skal 
fremlægge en plan med ønsker for udskolingslærerne – de laver en 
plan sammen, som kan afprøves. 
Det kan blive evalueret en gang om året, så det kan tages fra eleverne 
igen. 
 
Rygning er et problem i udskolingen, eleverne kan have en følelse af, 
at der ikke bliver gjort noget. Det skal præciseres at alle medarbejdere 
skal reagere på, når der ses elever som ryger.  
 

c) Forældre 

7. Dato for næste kaffemøde  

8. Evt Herunder punkter til senere møde 
 
Tilsynet om mobiltelefoner flyttes frem til 12. januar byttes med tilsynet 4 marts. Brugen af mobil 
i SFO og udskolingen tages med på PLF hurtigst muligt. 


