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Mødedato: 2. oktober 2019 Tidspunkt :  19.00-21.30  

Mødested : konferencerummet Forplejning: HF, JH, KH   

Afbud: Steen, Michela, Janni, Lærke  

 
O: Punkter til orientering. 

D: Punkter til drøftelse/debat. 

B: Beslutningspunkt.      

G: Punkt til godkendelse. 

 
 

1.  Godkendelse af referat (G) 

Referat eftersendes dagsordenen før mødet. 

 

Godkendt 

 

2.  Elevrådet (O og D) 

Elevrådets formand og næstformand orienterer om arbejdet i elevrådet. 

 

Der er valgt næstformand – det blev Lærke Munkholm. 

De har snakket om at få kursus fra danske skoleelever – de vil gerne blive lidt klogere på, 

hvordan de kan få det til at køre godt, og hvordan de får indflydelse.  

 

3.  Orientering fra formand og skoleleder. (O) 

- Ansættelser o.a. 

HF orientererede om diverse ang. ansættelser.  

-  

 

4.  Opsamling fra forældremøderne. (O og D) 

Hvad har vi med fra forældremøderne? En runde fra forældrerepræsentanterne.  

Er der emner herfra, der skal tages op i bestyrelsen i løbet af skoleåret? 

 

Der har været et lavt fremmøde på mange af forældremøderne.  

Fra mange hjem har begge forældre deltaget, men også mange hjem, der ikke har været 

repræsenteret.  

Rigtig god oplevelse af forældremødet på 4.-5. årg.  

Det er vigtigt at være til stede - også omkring 8/9 årg. Her sker der rigtig meget i børnenes 

liv.  

Det blev drøftet, om der skulle være forskellige tematikker på de årgangene – måske en 

idebank, der kan tages udgangspunkt i.  

Måske sparre med forældrerådene i forhold til, hvilket indhold, de tænker, giver mening og 

værdi.  

Det skal være vigtigt at komme til møderne – der skal være en forventning om fremmøde.  

Vigtigt at se ind i årgangene og se, hvad der rører sig.  

Få koordineret hen over årgange, hvad der skal arbejdes med.  

Dataindsamling i forhold til hvad forældrene ønsker sig af forældremøderne og evt. som 

tematikker på de enkelte møder.  

 

 

5.  Opdatering af principper ift. ny struktur på skolen. (O, D og B) 

a. Princip for lejrskoler og ekskursioner.  

Ledelsen giver et oplæg vedr. muligheder for lejrskoler på forskellige klassetrin.  

 



 

   

Skolebestyrelsesmøde 

 

 
Principperne skal med gennemgangen vurderes, hvorvidt de skal opdateres eller udgå. 

 

Principperne er vedhæftet dagsordenen. 

 

 

HF præsenterer ledelsens udkast – vi regner på, om det kan lade sig gøre med en enkelt 

overnatning på 8. årg.  

 

b. Princip for klassedannelse i lille. 

Rettelse fra lille til grøn afdeling – ellers godkendt.  

 

c. Princip for oprul fra lille til mellem. 

HF retter til. Endelig godkendelse næste møde 

 

d. Princip for oprul fra mellem til store. 

Principperne for oprul samles i et princip, der gælder overgangene fra afdelinger, samt 

overgangen fra 7. til 8. årg.  

 

e. Princip vedr. forældremøder. 

Udsættes til efter mødet med forældrerådene.  

 

 

6.  Planlægning af møde med forældrerådene d. 29. oktober. (O og D) 

Hvilke emner vil vi tage op på mødet? 

 

Indhold på forældremøder skal være hovedpunktet.  

Vigtigt med forskellige former for afvikling af mødet alt efter, hvor mange der kommer.  

 

 

7.  Trivselspolitik og antimobbestrategi  (O og D) 

Vores trivselspolitik og antimobbestrategi gives et eftersyn, hvor vi ser på, om den lever op 

til de nye dokumentationskrav og forståelse af, hvilke opgaver skolen har i forbindelse med 

mobning og lignende, og hvornår det er skolens opgave at beskrive problematikker og 

udfærdige handleplaner. 

 

Handleplan for mobning og lignende fra DCUM er vedhæftet dagsordenen. 

 

Indledende diskussion – det skal tages op på et møde igen senere. Der nedsættes et udvalg, 

der ser på princippet.   

 

8.  Evt. 

 

Der må gerne søges fonde og midler til eksempelvis IT-udstyr.  

9.  Lukket møde. 

 

 Punkter til næste møde: 

 

Princip for lejrskole 

 

 


