
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 28. november 2017 
Kl. 17.30-21.00 Skolebestyrelsesmøde og samarbejdsmøde med 

SFOrådet 
Kl. 17.30-19.00: Skolebestyrelsesmøde 

Kl. 19.00-20.00: Samarbejdsmøde mellem skolebestyrelse og SFO råd 

Kl. 20.00-21.00: Juleafslutning m/spisning 

 
 

Fremmødte:  

Afbud fra: CH 

Mødeleder: HSK 

Referat: PK 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 17.30-17.35) 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 17.35-17.40) 

Godkendt. 

 

3. Nyt fra skolen (O HM kl. 17.40-18.00) 

• Status på byggeri 

Er startet med byggeplads og udgravning. 

Første spadestik d. 15/12.  

Projektør bliver reguleret med tidsstyring 

 

 

• SAMskabelse med dagtilbuddet – tilbud om deltagelse i teamaften 

Oplæg/foredrag d. 28/2 kl. 18.00 invitation følger. Men sæt kryds. 

 

• Ansættelse af lærer 

Klaus Kristensen er ansat som teknisk serviceleder. 

Sana Mataji er ansat som lærer 

 

4. Nyt fra elevrådet (O, Christian og August kl. 18.00-18.10) 

• Info fra kursusdag med B&U 

Der blev orienteret fra dagen 

Ønske om gardiner i gym.salen – De er opsat d. mandag d. 27/11. 

Ros til elevrådet i forhold til arbejdet med kulturarbejdet i udskolingen. 

 



5. ¾ års regnskab (O, FA kl. 18.10-18.30) 

Orientering 

¾ års regnskab blev gennemgået. 

 

6. Kvalitetsrapport 2017 (O, D, B HM kl. 18.30-18.50) 

• Kvalitetsrapporten blev gennemgået af HM. 

 

Følgende blev nævnt: 

Spørge kommunen om usikkerhedsmargen i tallene kan oplyses. 

Opmærksomhed på karakter ved afgangsprøverne i engelsk i forhold til linjefag i 

engelsk. 

Kompetencedækningen - Hvilken betydning har dette i forhold til andelen af de 80% 

dygtigste. 

HM vil tage mere information ang. datahjul og ordblindescreeningen med til 

kvalitetssamtalen i forhold til 4-5-6 kl. 

Brug for at se på understøttende undervisning. 

Opmærksomhed på kompetencedækningen. 

 

 

• SBs deltagelse i Kvalitets samtalen 17. jan kl.9.00-11.00 

Det blev ikke aftalt, hvem der deltager. Aftales på mødet i januar. 

• Udarbejdelse af skolebestyrelsens kommentar til KR 

Arbejdsgruppe: Bertel, Rasmus og Thomas 

 

 

7. Evt. (kl. 18.50-19.00) 

  

 

  

Kommende punkter: 

• Princip for forældres ansvar i skole-/ hjemsamarbejdet (Lærke og Christian K.) 

 

 

 

 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 28.11.2017 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 

 

 

Rasmus F. Lorentzen   _____________________________________ 

 

 

Bertel Dehn-Andersen  _____________________________________ 

 

 

Tanja Krabbenhøft  _____________________________________ 



 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard  _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Kirsten Obling   _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________  

        

     

Torben Juul Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 

 

Jan Jensen, medarbejderrep.  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdsmøde skolebestyrelse og SFOforældreråde 

 
Fremmødte:  

Afbud fra: CH 

Mødeleder: HSK 

Referat: PK 

 
1. Velkomst og præsentation (HM, O kl. 19.00-19.10) 

Samling på skoletorvet 

 

 

2. Mål for samarbejdet (HM, O kl. 19.10-19.20) 

Samarbejdsaftalen blev gennemgået og aftalen blev underskrevet af formand fro 

SFOforældreråde og skolebestyrelse. 

 

3. Evaluering af SAMskabelsesaften (HM, D kl. 19.20-19.35) 

Tid til at diskutere i klasserne var for kort. 



Det lykkedes at komme ud til flere forældre end tidligere. 

Emnet har været med til at give refleksion efterfølgende. 

Godt at komme ud på årgangene om IT-dannelse. Godt emne. 

Evt. samme emne næste år med en anden vinkel. 

Den overordnede form var god. 

Næste år kunne være at bygge oven på dettes års emne. Mere handlingsrettet. 

Emnet ”Samskabelsesaften” kunne udvides til noget med ”Invitation til..” 

Formen var god. Men manglede et tilbageløb. Kunne godt arbejdes videre i skolebestyrelsen. 

Emnet kunne godt gentages næste gang. 

Foredragsholderen var kompetent, men tør. 

Nåede kun et enkelt punkt. Ikke tid nok til de andre punkter. 

Måske ikke så styret. Flere åbne punkter.  

Ideer til aftenen kunne komme fra de enkelte klasseråd. 

 

 

4. Drøftelse af spørgsmål fra skolebestyrelsen til SFOforældrerådet (TVA kl. 19.35-19.55) 

 

• Hvordan arbejder SFO med ”Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i AaK”? 

 

JB gennemgik årshjulet og hvordan der bliver arbejdet med det. 

Der blev givet eksempler fra pædagogerne på, hvordan det bliver brugt. 

Forældre nævnte årshjulet giver god mening.  

Hjulet kan tænkes ind i et fælles samarbejde mellem SFO og undervisningen. Samt i fælles 

læringsplaner. 

Pædagogerne vil blive undervist i Læringsplatformen. Der er afsat tidspunkt i januar. 

Aftalt i indskolingen at lærerne har ansvaret for den faglige del og pædagogerne har ansvaret 

for den sociale del for også at give ligeværdighed. 

 

 

 

• Hvordan oplever SFO det pædagogiske element I MinUddannelse og hvordan og efter hvilke 

mål arbejdes der med MinUdannelse i pædagoggruppen/SFOen? 

 

Der blev fortalt om pædagogernes ansvar for at arbejde med klassens/elevens den sociale 

årsplan. I Min Uddannelse genereres der data herom i et socialt net. 

 

• Økonomi – drøftelse af SFOens holdning til det positive resultat af årsresultatet i SFOen 

 

Holdningen er at pengene overvejende skal bruges til løn/stillinger. 

 


