
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 15. august 2017 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra: Rasmus, Kristoffer, Lærke, elevrådet 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00-18.05) 

 
Godkendt 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05-18.10) 
 

Godkendt 

3. Nyt fra skolen (O HM 20 min kl. 18.10-18.30) 
Helle byder velkommen tilbage til skoleåret 201718 
Skolen har ”klaret sig godt i ferien” uden stort hærværk og indbrud. Skolen har indgået samarbejde 
med ”Sommerbussen” som er en præventiv gruppe der kører forbi skole og institutioner. 
 
SFO har haft pasning sammen med Lykkegården, en ordning der har virket godt og personale og 
børn har haft en positiv oplevelse af ordningen. Opmærksomhed omkring tilmelding og samspillet 
med Lykkegården og den åbne legeplads 
 
Dette skoleår er vi 648 elever. Og to nye ansatte lærere, Mette og Lisbeth, og pædagogpraktikant 
Nesrin 
 
Helle præsenterer Skolens organisationsmål 2017/18: Stærke læringsfællesskaber for alle. 
Tegningen kan rekvireres og ses på skolens personalerum. På tegningen kan ses de (pædagogiske) 
nedslag som skolen har fokus på i skoleåret. Og ligeledes er der opstillet succeskriterier som vi 
gerne vil indfri ved skoleårets slutning: At lykkes endnu mere med: Den skabende skole, 
datainformeret arbejde, bevægelse i UV og et givtigt skole/hjem-samarbejde, digital dannelse.  



Valg til SFO-forældreråd er også dette skoleår. Vi vil gerne have et stærkt forældreråd som 
medspiller. Der er valg den 19. september. Perioden er 1-årig 
Bestyrelsen modtager brev fra UV-minister Merete Riisager 

 
 

4. Årshjul (O/D/G HM 20 min kl. 18.30-18.50) 
 
Godkendelse af årshjul. Årshjulet sendes ud til bestyrelsen. Helle gennemgår hjulet og der er 
mulighed for kommentarer: 

- Elevtrivselsundersøgelsen og dens placering i årshjulet. Den skal skrives ind 
- SB-Mødet i uge 44 konverteres til Samskabelsesaftenen den 7. november 

 
5. Min Uddannelse – digital læringsplatform er taget i brug (O/D CH 30 min kl. 18.50-

19.15) 
1. Orientering om læringsplatformen 
2. Orientering om lokale mål for arbejdet i læringsplatformen 
3. Orientering om forældre information 
4. Forældremødets opstart på skoletorvet vil omhandle implementering af Min 

Uddannelse.  
Gruppedrøftelse (3 grupper – indskoling, mellemtrin, udskoling): 
Hvad bliver vigtigt, fra et forældreperspektiv at få information om?  
 
Fælles opsamling – input, 2 min fra hver gruppe 

 
Christian orienterer og oplægget kvalificeres af bestyrelsen og præsenteres til forældremøderne. 
HM har noteret opmærksomhederne til brug i ledelsen 
 

6. Princip for Understøttende Undervisning (O/D/B Hans, Bertel, Tanja, Rasmus kl. 19.15-19.35) 
 
Der ønskes en skærpelse af ordlyden i princippet med målet om et mere ambitiøst princip. 

”Ordlyden bør justeres ud fra den tanke, at sprog skaber handling og virkelighed. 
Fx alle børn skal udfordres = alle børn skal udfordres ift. zone for nærmeste udvikling 
Fx Skabende skole: en nysgerrig, en legende og skabende tilgang til UU” (fra referat juni 
2017) 
Arbejdsgruppe: Hans, Bertel, Tanja, Rasmus 

 
Bemærkninger: 

- ”Den understøttende undervisning skal så vidt muligt finde sted i flere af skolens fag” 
 
Princippet er tiltrådt med denne bemærkning som ændring 
 

 



 
7. Henvendelse, mail fra forælder 8.6.2017 (O/ HM 19.35-19.45) 
Vedr. ønske om princip for brug af smartphones  

Skolen arbejder videre med det digitale oplæg fra årsmødet og vil på samskabelsesaftenen tage 

hånd om ”eleveners digitale liv” således at skolen, elever og forældre kan blive klædt endnu bedre 

og mere på ift. disse opmærksomheder. 

 

8. Kommunikation fra SB til forældreintra (D/B TVA 5 min kl. 19.45-19.55) 
Der ønskes en drøftelse af formen, hvormed skolens forældre orienteres om indholdet i 
SB møderne. 
Kan der tænkes i alternative former for formidling? 
 

Det vedtages, at orienteringen laves om til en henvisning til referatet på hjemmesiden. Derfor får 
SB fremover en uge til at kommentere referatet, således der er sammenhæng mellem referat og 
aktuelitet 
 
 

9. Evt. (kl. 19.55-20.00) 
  

 
  

Kommende punkter: 

 ½ årsregnskab 

 Princip for …. 
 
 
 
 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 15.08.2017 
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