
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 6. november 2018 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

referat 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra: Lise, Tanja, Morten 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

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

Godkendt 
 

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

 

3. Nyt fra elevrådet (O/D, Elevrep. 10 min kl. 18.10-18.20) 
 
Elevrådet har debatteret mobilbrugen og de nye retningslinjer. De har ligeledes lavet en 
undersøgelse i klasserne (afd. B) om holdningen til de nye retningslinjer. Svarene kan ses på intra. 
Elevrådet fremægger undersøgelsen for bestyrelsen og har følgende opmærksomhed og vil derfor 
spørge om følgende: 

- Må 7., 8. og 9. klasse bruge deres mobiltelefon i 10-pausen? 
 
Bestyrelsen har følgende opmærksomheder: 

- En flot undersøgelse 
- Vigtigt at der holdes fast og ikke ændre på retningslinjerne. Der er tale om kulturændring, og 

det tager tid. 
- Kan undersøgelsen laves igen om et halvt år og med samme spm. og derigennem se endnu 

bedre og tydeligere mønstre? 
- Sørg for at få undersøgelsen afleveret 
- Elevrådet bedes fremlægge undersøgelsen for PUK 
- I det at boden kun holder åbent i 12-pausen i byggeperioden, har alle mulighed for at købe 

mad via deres mobil 
 



 
 

 

4. Orientering fra skolen (O/D/B, HM 10 min kl. 18.20-18.30) 
- Status på byggeproces. HM fortæller om status og ændringer ift. ønsker for elever og 

medarbejdere. Nybyggeriet følger indtil videre tidsplanen. Den store fejring af byggeriets 

færdiggørelse vil blive efter sommerferien 

- Ift. ting og sager der forsvinder fra skolen arbejder skolen stadig med at se mønstre. Der 

vil komme en status ud til forældre, desuden er politiet inddraget og holder møde med 

skolen 

- Invitation til rådmandens dialogmøde med skolebestyrelser den 13. november. 

Spørgsmål og tilmelding afleveres til Helle senest fredag klokken 12.00 

 

5. Ændrede forhold for parkering (O/D/B FA+ trafikgruppe 25 min kl. 18.30-1855) 

- Status på proces og præsentation af plan for handling og kommunikation 

- Aftaler ifb. med ændringerne 

Udvalget har forfattet et brev der udsendes til forældre i denne uge. Ændringerne for de nye 

parkerings- og afleveringsforhold træder i kraft mandag den 19. november 

Opmærksomheder: 

- Skal der gøres mere end blot at sende brevet ud. FB blandt andet 

- Medlemmer fra bestyrelsen vil i dagene omkring den 19. november støtte ved 

tilstedeværelse på p-pladsen. Mandag: Simon, Marie og Hans. Tirsdag: Thomas, Kirsten 

og Christian. Onsdag: Lærke, Simon og Kirsten. Mandag den 26. nov: Lise, Torben, 

Flemming og Thomas. 27. nov. Elevråd og ledelse og Simon. Gule veste kan afhentes på 

kontoret klokken 7.40 og er iført vest 7.45 

- Skolepatruljen er informeret og skal støttes i tiltaget.  

- Er busserne informeret om indsatsen. Dette gør Christian 

 

6. Elevers ophold på skolen før og efter undervisning (O/D/B, CH 20 min kl. 18.55-19.15) 

Orientering om problematik.  

Drøftelse af skolebestyrelsens holdning og indkom af ideer til, hvordan der skabes et bedst 

muligt miljø for og efter undervisning. Drøftelse af kommunikation til forældre 

Christian orienterer om forholdende og retningslinjer. Der er følgende opmærksomheder: 

- Der er dilemmaer og ikke enighed om, hvad der kan være den gode løsning 



- Hvad med efter eleven har fri og efter undervisningen? Må de være på skolen der? 

- Der er også opbakning til det nuværende retningslinjer 

- Skal dørene være låst indtil klokken 8.00 

- Skolen har tilsynspligt og dermed det juridiske ansvar for eventuelle ulykker 

- Det kan både være og ikke være skolens opgave at lære børnene at være sammen uden 

opsyn. Dette er der ikke enighed om. 

- Som skole har man tilsynsforpligtelsen så snart eleven træder ind på skolen. Tilsynet skal 

være present og kan ikke være i et rum et andet sted på skolen 

- Der er ønske om at der drøftes videre så der vedtages ikke noget på dette møde 

 

7. Lokal Udviklings Plan, LUP 201819 (O, HM 15 min kl. 19.15-19.30)  
Vedlagt som bilag 

Kort gennemgang af HM af hovedtrækkene i LUPen 

LUPen vil blive tilgængeligt for medarbejdere og forældre på skolens hjemmeside 

Opmærksomhed: 

- Skarpere i overskrifterne, så de er enslydende med udviklingspunkterne fra 

kvalitetssamtalen 

 
8. Henvendelse fra forældre vedr. skærmtid (O, D, B TVA/MA 25 min kl. 19.30-19.55) 

Henvendelse vedlagt som bilag 
 
Fremlæggelse af henvendelse fra bestyrelsesmedlem. 
Drøftelse og aftale for skolebestyrelsen og skolens videre handling 
- En opmærksomhed på brug af skærmtid for eleverne ift. læring i det 
- Ift pausen er det så mere ok at læse end at se skærm? Dog en opmærksomhed på at det skal 

være noget alderssvarende 
- Er det mere et vikarproblem, at de gør brug af skærmene i pauserne. Hvad laver vikarerne og det 

kunne godt være en fremtidig debat på et bestyrelsesmøde 
- Det er hele tiden kerneopgaven der skal være i fokus – også i pauserne 
- Vigtigt med nuancerne hele vejen rundt 
- Det passer godt sammen med den digitale dannelse og diskussionen kan passende kædes 

sammen med dette 
 
Skolen vil kunne tage det op som tema på et pædagogisk rådsmøde. Det kalder på dialog og inddragelse af 
medarbejderne 

 

9. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.55-20.00) 
 

- Trafikudmelding. Helle sender ud 
 



  
Kommende punkter: 
Ophold på skolen før og efter uv. 
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