
Skolebestyrelsesmøde d. 3. juni 2010 

 

Fraværende: Peter, Kenn, Sine, Bodil 

 

Ad. 1 

Dirigent Jørgen 

Ad. 2 

Dagsorden godkendt 

Ad. 3 

Orientering om kommende års LUP (Lokal Udviklings Plan): 

Udkast lavet på baggrund af forældreundersøgelsen, intern evaluering og Niels Egelunds rapport udsendt 

Orientering om forældreundersøgelsen og arbejdet med resultaterne, nogle af fokusområderne er brug af 

intra, differentiering……. For få besvarelser, men kommentarerne kan bruges som udgangspunkt for dialog i 

klasserådene og på teammøder 

Anbefalinger til næste forældreundersøgelse: 

● Sendes ud lidt tidligere, så man kan følge op i klasseforældrerådene 

● Der skal informeres om undersøgelsen til forældrene på forældremøderne  

● Klasseforældrerådene inddrages i forbindelse med opfølgning 

 

Ad. 8 

Møder 2010/2011: 

 

23/8 forberede sb-valg, klasseforældreråd – også i forb. med de kommende 

forældremøder, lejrskole-princippet, afsked med sb-medlemmer i okt?  

29/9  fortsat sb-valg, planlægning af intromøder 

28/10 gennemførelse af sb-valg, afsked med afgående sb-medlemmer, 

kvalitetsrapport, budget 

24/11 Konstituering, orientering til nye medlemmer, planlægning af arbejdsdag, 

budget 



 6/1  Timefordelingsplan, planlægning af arbejdsdag,  

 2/2  Regnskab, planlægning af arbejdsdag, principtjek 

 5/3 (arbejdsdag) 

14/4  Opfølgning på arbejdsdag, forældreundersøgelse, evaluering LUP 

16/5  Godkendelse af fagfordeling, årshjul 

Juni  LUP, årshjul 

 

Ad. 5 

Strategi for sb-valg: 

Morten orienterede fra møde med Videncenteret vedr sb-valg – den ny styrelsesvedtægt 

Jf. tidsplan i valghåndbog: 

● Forældrene er orienteret gennem Rundologien. Derudover orienteres klasselærerne om, at de skal 

orientere i sommerbreve til klasserne og øvrige opgaver i forbindelse hermed 

● Der er en medarbejderrepr. i sfo-forældrerådet, men ikke i klasserådene 

 

Indkaldelse til et fællesmøde for alle klasserådene med skolebestyrelsen i 15. september kl. 17 – 18 

Ad. 7 

SFO-leder- ansættelse. Vi undersøger mulighederne for at ansætte en sfo-leder med udvidede beføjelser, 

der kan varetage hele indskolingen. SB påpeger, at det er vigtigt, at man har opmærksomhed på adskillelse 

af skole og fritid. Den nye sfo-leder skal derfor være fokus på sfo 

SFO-arbejdsdag i morgen, hvor også sfo-ledelse debatteres. 

Ad. 4 

Udskydes til næste møde 

Ad. 6 

Meddelelser: 

Formand:  Sfo-forældrerådet har arbejdet med oplæg til principper og vision for sfo. 

Der arbejdes med udkastet i morgen på sfo-dagen og kommenterer 

 

Ad. 9 



Dagsorden til augustmødet: 

● Sundhedspolitik 

● Mødet med kl.forældrerådene 

● Lejrskoleprincip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


