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Mødedato: 29. oktober 2019 Tidspunkt :  19.30-21.30  

Mødested : konferencerummet Forplejning: HF, JH, KH   

Afbud: Line 

 
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. 

 

2.  Elevrådet (O og D) 

Elevrådets formand og næstformand orienterer om arbejdet i elevrådet. 

 

Lærke er den nye næstformand. 

Sidste elevrådsmøde blev de enige om en ny strategi, så der kommer mere kontrol over det, 

så formand og næstformand vil lave dagsorden. Det virker til, at der er taget godt imod det. 

De har været på kurser ved danske skoleelever. Her lærte man om, hvordan man får sagt 

noget og får indflydelse f.eks. på bestyrelsesmøderne. Fælles elevråd kunne også være 

spændende, men de har for sent fundet ud af, hvordan man kommer med, og at det foregår 

tidligt. De lærte en leg, hvor man fik et emne, som man skulle snakke om, og det vi de tage 

med til eget elevråd. 

 

Skolepatrulje er opstartet. Nogen fra elevrådet har foreslået det, og dem, der står der, bliver 

belønnet med en tur. 

3.  Orientering fra formand og skoleleder. (O) 

- Aula – så er vi i gang. 

- Ansættelse – teknisk serviceleder 

-  

Aula har været i gang en uges tid og vores oplevelse er, at det går godt, og vi lærer det 

sammen. Vi har fulgt Vejle Kommunes info til forældrene, og Jens har fulgt op med et skriv 

på ting, vi er blevet opmærksomme på fra forældre. 

 

Er der nogen, der viser eleverne, hvordan det skal bruges? Det vil Jens tage med herfra. 

 

Der mangler ugeplaner, og forældrene har ikke fået at vide, at de ligger i Min Uddannelse 

ikke er informeret ud. Børnene ved det heller ikke. 

 

Vi prøver pt. af, hvad det er vi vil bruge. Det er forskelligt, hvad der afprøves.  

 

Vi vil huske lærerne på, at de skal informere børn og forældre om, hvad de gør. 

 

Alle ønsker ugeplan i AULA. 

 

Ansættelse til pedel: 

Det var en stor fornøjelse, og vi har fundet en god kandidat. Navn bliver meldt ud, når vi kan 

det. 

 

Budget: 

Specialområdet vil blive nulstillet. 
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Måske skal vi bemærke noget i forhold til normalområdet. Hvor er pengene blevet af som vi 

skulle have? 

 

 

4.  Opsamling fra møde med forældrerådene. (O og D) 

Hvilke gode ideer og oplysninger har vi med fra mødet? 

Hvordan kan der arbejdes med dem fremadrettet ift. forældremøderne i klasserne? 

 

Der er forskel på afdelingerne, så vi skal dele det op. 

Der var kun 4 til mødet, så det hele hænger sammen. Hvordan får vi mere aktive forældre. Vi 

skal rykke i dem, der ikke kommer. 

Husk at blå også er indskolings elever.  

Katalog og ideer vil være en god ide. 

Forældreråd før første forældremøde. Mødes inden til ryste-sammen-møde eller vælges i 

andet halvår som rykker med op. 

Det med, at der er meget arbejde i forældrerådet, italesættes- kan vi ændre det? Evt. mere 

info. 

Satse på de yngre klasser og bruge forældre med erfaring til at fortælle om det. Afmystificere 

det.  

Mere tid på klassen. 

Bestyrelsens fremlæggelse skal måske ikke være på alle årgange, samtidig med at vi skal 

være opmærksomme på, at bestyrelsen skal være synlig. 

Kan vi spørge forældrene om, hvorfor de ikke melder sig og kommer? 

Læseplan/årsplan med emner til møderne.  

Film fra børnenes hverdag. 

Klasse som pilotklasse måske 3 forskellige modeller skal afprøves. 

Styring af møderne er vigtigt. At det er gennerelle ting, der snakkes om. Med i princippet - 

valg en ordstyrer - det skal være læreren. 

 

 

5.  Godkendelse af opdaterede principper. (D og G) 

1. Princip for oprul mellem afdelingerne på Ødsted Skole. Til godkendelse. 

2. Princip for klassedannelse i grøn afdeling. Til godkendelse. 

 

Farverne skal tages ud af princippet, og der skal stå oprul mellem afdelingerne. Og så er den 

godkendt. 

Princip nr. 2 vil ledelsen arbejde videre med. Det skal omformuleres, så der ikke er nogle 

forventninger 

 

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

a. Princip for lejrskoler og ekskursioner.  

Forslag fra sidste møde om fordeling af lejrskoler/ekskursionsdage henover 

årgangene på Ødsted Skole vurderes og princip tilrettes til godkendelse på næste 

møde, d. 4. december.  

Udkast til kommende princip er medsendt dagsordenen. 

 

b. Princip vedr. forældremøder. 

Princippet tilrettes og sættes til godkendelse på næste møde, d. 4. december. 

             Princippet er vedhæftet dagsordenen. 
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7.  Høring om Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Vejle Kommune. (O og D) 

Styrelsesvedtægten er sendt i høring i skolebestyrelserne med deadline for indsendelse af 

høringssvar d. 8.november.  

 

Høringsbrev og den tilrettede styrelsesvedtægt er medsendt dagsordenen. 

 

Kvantitet eller kvalitet. 4 års perioder hæver niveauet. God ide at lade skolerne selv vælge, 

hvad de vil. 

Det positive ved 2 år er, at det måske er nemmere at få gengangere. Det er positivt, at der er 

kursus hvert andet år. 

Det er en god ide, der vil være flere, der vil gå igen. Frisk pust vil også være positivt i denne 

model. God energi.4-årig periode giver mulighed for, at der er tid til at lære. Flere vil måske 

sige ja, når det er to år.  

Hvorfor ikke 3 år? Kombinationen mellem 2 og 4 år er god særligt i forhold til forældre. der 

har børn i de ældste klasser. Kontinuitet hæver kvalitet. Kurserne skal være kvalitet, og det er 

særlig vigtigt ved kortere perioder. Nye forældre får nemmere mulighed for at komme med 

ved 2-årig, så de ikke skal vente 4 år, hvis de er uheldige. Kombination vil være godt. 

 

Jens, Ina og Helle laver et udkast. 

 

8.  Evt. 

Antimobbestrategi kunne elevrådet ikke finde. Hvordan er status på hjemmeside.  

 

9.  Lukket møde. 

 

10.  Punkter til næste møde: 

- Godkendelse af principper 
- Vi arbejder videre med forældremøde og nye ideer til valg af forældreråd 

- Punkt 6 til næste møde.  

- Opdatering af den ny struktur. 

 

 

 


