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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 31.08.21 
Tidspunkt: 17.30 
Mødeleder: Thomas 
 

Deltagere: AP, CR, HF, LM, HO, Trine, Thomas, Maria, Michael, Kim, Molly elevrådsrepræ-
sentant 
 
Fraværende: Jesper, Aya elevrådsrepræsentant 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret tid 
til punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på be-
slutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem og 
hvordan? 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
Velkommen til Kim og nye elevrødder 
 

5 min   

2. Fra eleverne – Hvad arbejdes der med i elevrådet 
- Børnemiljø 
- Ungemiljø 
 
 

10 min Elevrådet har lige afholdt valg. Derfor er der intet nyt 
Fremover holder Carl formøde med det store elevråd. 
Henriette orienterer sig i det lille elevråd før skolebe-
styrelsesmødet 

 

3. Fra ledelsen 
- Opstarten af skoleåret 

- Fortsatte coronatiltag og retningslinjer i 

det hele taget 

- Ledelsens/skolens fokuspunkter i kom-

mende skoleår 

- Evt status på Velfærdens fundament 

30 min Vi er godt i gang. Der var flagallé til de nye 0.-klasser. 
Coronarestriktionerne er ophævet. 
Der er stadig ugentlig test på skolen 
Vi bibeholder forældrefri gangarealer 
Annemette orienterer om ledelsens fokuspunkter: 

·         Læsevejledning 
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- Status på elevtal 

 

·         Matematikvejledning 

·         IT-vejledning og teknologiforståelse 

·         Inklusion og AKT 

·         Forældresamarbejde (alle) 

·         Samarbejde med Red Barnet omkring lektievenner 

·         Antimobbestrategi (alle) 

·         Moderne erhvervspraktik (7.årg) 

·         Valgfag (9.årg) 

·         Sprogindsats for udfordrede elever (0.årg) 

·         Ordblindeindsats (3.-9.årg) 

·         Mentorordning for sårbare børn og unge 

·         Indsats omkring højt fravær/skolevægring  

-     Psyk., socialrådgiver og familiekonsulent tilgæn-
gelig på skolen en fast ugedag med  

·         BIR/teknologiforståelse (alle) 

·         Makerspace (5.årg) 

De mange gode til-
tag bør fremgå på 
skolens hjemmeside 
- AP 
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·         STEM/LIFE (6.årg+ enkelte andre i ungemiljøet) 

·         Science (pæd) 

·         Stærke fællesskaber (6.årg) 

·         Matematik (3.+4. Årg) 

·         Fokus på læsning og skrivning i alle fag  

• alle i læsebåndet 

•  Læseprojekt (0.+1.årg) 

• Sprogmentor 

-  Ordblindeambassadører 

 

Der er en nettotilgang i elever til skolen 

·      Der er intet nyt i forhold til Velfærdens fundament.                                    

Henrik orienterede om nyt fra personalet. Blandt andet om tiltag 

med morgensang i børnemiljøet 

4. Vi kigger fremad 
- Det er valgår, hvad skal vi gøre for at 

skabe god opmærksomhed omkring val-

get. 

- Hvad skal vi arbejde med i år 

90 min Forslag til temaer skolebestyrelsen kan arbejde med: 

• Tal ordentlig, respekt, god tone 

• Drøftelse vedr. lejrskoler 

• Synlighed i skolebestyrelsen 

• Valgår i skolebestyrelsen. Repræsentativ be-
styrelse i fht forældregruppen 

AP/Trine laver ud-
kast til årshjul. Ved-
tages på næste 
møde 
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- Hvad prioriterer vi 

Vi forestiller os en brainstorm, hvor vi alle kommer 
med input/ønsker 
Output: Vi laver et årshjul 
 

• Trafik 

• Principper og tilsyn 

• Drøftelse vedr. mangfoldighed / ghettoskole 

5. Nyt fra skolebestyrelsen 
- Deltagelse i forældremøder 
- Forældremøde initieret af skolebestyrel-

sen 

 Skolebestyrelsen har deltaget på forældremøder og 
orienteret om det forgangne års arbejde. 
 
D. 27. sep er der kontaktudvalgsmøde. Deadline for 
indsendelse af dagsordenpunkter er d. 2. sep. I kon-
taktudvalget sidder 1-2 fra børneungeudvalget, en re-
præsentant fra hver skolebestyrelse i region Vest, 
samt en fra forvaltningen. 
Et forslag til dagsordenpunkt er manglende tildeling til 
vedligehold af chromebooks. 

Maria/AP koordine-
rer næste år 

6. Evt. 
 

5 min Spørgsmål til skolens biblioteks orientering i klas-
serne. 
Potentielt 83 elever til kommende forårs SFO 
Hvorfor deltager skolen ikke i julegudstjeneste læn-
gere? Præsten insisterede på forkyndelse. Dette vil 
udelukke en stor del af vores elever. Vi ønsker en ju-
legudstjeneste. Men uden forkyndelse. 
 

 

7. Punkter til næste møde 
 
 
 

 Pkt til skolebestyrelsens fremtidige arbejde og fokus 
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