
REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde onsdag 14. november 2018 17:30-20:00 i mødelokalet 

Tilstede:  

Forældrerepræsentanter: Jesper, (formand for SB) Line, Malene, Michala, Per, Søren, Lars 

Rasmus, skoleleder: Søren TR; Arne, medarbejder repræsentant, Anders og Malthe, elevråd; Janet 

Indskolingsleder 

 

Dagsorden:  

1. Opsamling fra sidste møde (to-do liste)  Jesper 5 min 

Bestyrelsen opsummerer to-do listen  

2. Nyt fra elevrådet    10 min 

 Der har været afholdt Landskonference i DSE – Danske Skole Elever. Der er punkter her fra 

elevrådet vil drøfte: 

 Støtte til ordblinde samt til at afklare ordblindhed samt kurser til lærere, der skal undervise 

ordblinde.  

 Fokus på konkrete praksisopgaver i undervisning – der er blevet bedre, men 

 21. century skills, eksempelvis samarbejde med erhvervsliv, bankverden samt mere IT 

 Julehygge i december – Elevrådet vil dele pebernødder og kakao ud og sætte aktiviteter i 

gang i frikvarterer. 

 Musik i klassen 

 Forslag til at elever der ønsker at opstille til Elevråd laver Valgkampagne med plakater 

samt afstemning om hvem der skal vælges mv.  

 Featureuge – jobansøgning er åben  

Hvordan kan Elevrådet følge op på alle disse spændende punkter? Afholde opfølgende møder 

 

3. Orientering om parkour Udskoling   Rasmus 5 min 

Parkourbane etableres i ”Store gård”, udskolingen, mellem kantinen og Boldbanen. Andre elever 

kan også benytte banen. Inden jul sættes processen i gang. 

I øvrigt fungerer etablering af afløb og fliser i Indskolingen rigtig fint.  

 

4. Legepladsrapport    Rasmus 10 min 

Legeplads chekkes en gang om året og vi får tilsendt rapport.  



Rapporten gennemses – denne viser fejl og mangler der skal udbedres. Dette arbejde er sat i gang. 

Udearealer drøftes og bestyrelsen problematiserer, at der slæbes meget skidt ind fra de mudrede 

græsplæner, når eleverne smutter ud og ind af ”have-dørene”.  

Skolen ønsker bøgehæk opsat ved græsplænen ved Indskolingen, for derved at skabe mere plads til 

eleverne på udearealerne. 

Jesper fortæller, at han har gået den obligatoriske runde på skolen og afrapporteret til vores 

Center. Med forslag til forskellige forbedringer. 

Jesper foreslår, at skolen arrangerer en Arbejdsdag, hvor forældre kan male, mv. 

Der er søgt om økonomi til et nyt legetårn – vi hører mere.  

PLOV – Jesper vender tilbage med mere information.  

5. Ressourcefordelingsmodel   Rasmus/Jesper 30 min 

Rasmus informerer om denne nye model, faktisk to forskellige modeller, der har det formål at opnå 

mere hensigtsmæssig og ensartet tildeling af økonomi på tværs af kommunens skoler. 

Jesper refererer fra møde i Skolerådet med fokus på de tal, der ligger til grund for beregninger i 

modellerne. Eksempelvis hvilke socioøkonomiske tal modellerne er genereret ud fra.  

Bestyrelsen udarbejder høringssvar omkring fordelingsmodel. 

Bestyrelsen drøfter fremtidige muligheder for indflydelse på hvordan skoledistrikter besluttes. 

Til næste bestyrelsesmøde drøftes den kommende Børn og Ungepolitik. I december er bestyrelsen 

inviteret til høring omkring denne. 

6. Skolens vision og værdier   Rasmus 30 min 

Oplæg af Rasmus omkring skolens nye værdier. Vi er midt i en proces, hvor værdier drøftes og gives 

liv i hverdagens praksis. Og denne proces skal vi fortætte i fællesskab forældre, elever og skole. 

Elevrådet byder ind med idéer til, hvordan vi også kan komme videre.  

Rasmus understreger vigtigheden af at vores fokus på og indsatser omkring medarbejderes og 

elevers trivsel. 

Fokus på den pædagogiske retning, værdier, systemisk og anerkendende tilgang pædagogik og 

didaktik. – Vi er godt på vej. 

 

7. Skolesekretærer – konsekvenser af mangel på samme Rasmus 20 min 

Møde på kommunen udskudt til 27/11 – her vil det blive besluttet hvad der skal ligge lokalt på 

skolerne. Sekretærerne der skal sidde centralt deltager på mødet.  



7. Nøgletal (økonomi og sygefravær   Rasmus 10 min 

Fraværsprocenten blandt eleverne ligger rigtig fint sammenlignet med de andre skoler.   

Lovligt fravær – tur, læge, kendt fravær, kontaktbogen 

Ulovligt fravær – eleven er der ikke 

For sent – sms sendes til forældre 

Søren TR fortæller om dialogen med børnene om, vigtigheden i at komme, det er første skridt. 

Efterfølgende den løbende dialog/arbejde med børnene. 

Rasmus undersøger om fraværsprocenten står på eksamensbevis. 

1,37 % lærere 3,15 % for pædagoger total 2,19 for oktober. Årligt mål er under 4 % til dato ligger 

den på 4,12 % 

Mange penge er den sidste måned gået til ekstra bøger/materiale i mange fag samt biblioteket. 

Der er også givet midler til SFO’en. De blev tidligere ”snydt” da penge til legeplads gik til dræning. 

Kantinens lønbudget har minus afvigelse, men den giver et overskud, så den samlede afvigelse er 

ca. -50.000.  

Lærerløninger afviger -1.050.987, skyldes bla. Barsler. 

Skolen søger en lærer med specielpædagogiske evner til pusterummet. Investering i inklusion, som 

forhåbentlig gør at vi ikke skal ”ekskludere” så mange børn. Det giver en menneskelig og 

økonomisk gevinst. 

8. Tilbagemelding fra kontaktforældremøde  Jesper 10 min 

Kantinen – er til stor debat pga. lidt ”usunde” varer.  

Mobilpolitik. Forældre undre sig over at personale ikke har gul vest på i frikvarteret.  

Kønsopdelt idræt – hvorfor?  

Snak om lån af lokaler. 

9. Nyt fra medarbejderne og ledelsen   10 min 

Arne – SFO’en gør klar til  jul. Skole/hjem samtaler er i gang – cafémodellen skal forklares lidt 

bedre til lærerne.  

Momo spøger lidt i SFO og forældre efterspørger regler om spil på Ipad – antal 

Rasmus – dialog om IT, Ipad, tlf osv. Tages på et andet tidspunkt hvor man hører elever og lærere 

Anders elevråd vil gerne have mere info omkring gåbus, det virker som om den ikke rigtig er i gang. 

Søren TR – Fuld gang i skole/hjem samtaler. Terinsprøver i næste uge for 8. og 9. klasse. 



Projekter kører også i begge klassetrin. Godt at man i 8 lærer det.  

Mange turer ud af huset, aktiviteter. Gøre ting sammen er givet godt ud i forhold til samarbejdet 

mellem børnene. 

Rasmus – Skole/hjem samtale som cafémodel kommer som et punkt på dagsorden til 

bestyrelsesmøde. 

Der er lånt et lokale frem til vinterferien i Grevehallen, så dem der skal til eksamen får mulighed for 

øvelse. 

Billede af kantinen er lag ud. 

Ny idrætshal bobler blandt lærerne og kan være en god ting at tage op af bestyrelsen. 

10. Eventuelt     10 min 

Jesper nævner bladet ”skolebørn”. – Gode ting som måske kan tages op.  

Rygeforbud på skolen? 

Er der nok cykelstativer på den store parkeringsplads. 

Lys på den store parkering – kommunens ansvar. 


