
Referat af Skolebestyrelsesmøde 7. januar 2010 

 

Afbud: Richard, Michael Br, Peter, Klaus, Dorthe 

 

Ad 1.: Ordstyrer: TK 

          Referent: MB 

 

Ad 2.: Godkendelse af referat 091209 - godkendt 

 

Ad 3.: Arbejdsudvalget ang. arbejdsdag 

- Jørgen tegner og fortæller: Skolens image- trivsel og læring 

- Tidligere arbejde med idræt/bevægelse/sundhed og musik, faglighed 

- Indsatsområder - skolens udviklingsplan - kvalitetssikring af SB - LUP (nu i pixi-udgave) 

- NU: Kvalitetssikring og "ud over rampen" - der tages udgangspunkt i kvalitetsrapport, LUP 

og egne erfaringer 

- MT og DK laver status på LUP til næste møde 

- Image:  Trivsel; KS og "uor" - emner,  nogle skal sorteres/sies fra 

          Læring; KS og "uor" - emner, nogle skal sorteres/sies fra 

 

På dagen arbejdes i grupper med forskelligt "fokus" - opsamling undervejs og konklusion til 

slut. 

Inden: Brainstorm pr. mail til Morten, som sorterer i inputs´ene, deadline er 1.feb. - det er 

hensigten, at der er plads til alle inputs - intet er for stort eller for småt! 

Det er vigtigt, at emnerne er kategoriseret, så vi ikke bruger tid på ting, vi ikke kan gøre 

noget ved! 

Emnerne prioriteres, men glemmes ikke - de kan tages op efterfølgende. 

  

 



Ad 4.: Kommende skolebestyrelsesvalg 

- Ny procedure: Valg til klasseråd inden 15. sep., hvor af der opstilles én kandidat pr. Råd. 

- Derefter skal skolebestyrelsen vælges d. 1. nov. 

- Vigtigt at informere forældrene om den nye procedure gennem artikel i skolebladet og som 

opfølgende pjece inden valget 

- Kontakt til klasserne? Bestyrelsesmedlemmerne har hver deres klasser at være ansvarlig 

for? 

 

Ad 5.: SB - Skoleblad 

- Temanummer med artikler ang. skolebestyrelsesvalg og skolebestyrelsesarbejde i juni? 

TK, MT og DK laver skabelon/disposition til skoleblad med fokus på SB-arbejdet - artikler 

skrives af diverse medlemmer. 

 

Ad 6.: Meddelelser 

- Skoleledelse: Regnskabet er et sort hul... Vi ved ingenting, men det kommer. Vi bygger en 

budgetplan op, som skal være synlig for "alle". "Det går godt...!" - MT 

 

- SFO-principper er under udarbejdelse, samarbejde mellem forældrene, personalet og 

ledelsen til godkendelse i skolebestyrelsen. TK igang med 360 graders eftesyn af SFO.  

 

FOLF? 

 

Udvalg: Idrætsskole struktur er lagt og nu starter indholdsbeskrivelse og mål for alle årgange. 

Forældrene skal præsenteres for projektet ved et arrangement i april. Jesper Ø kan holde 

oplæg om idrætsskole, hvis vi er interesserede!? 

- Forslag om at få info om idrætsskole inden arbejdsdagen eller på dagen? 

 



Øvrige: MB; Ny formand i ÅLF, budgetforhandlinger - afbureaukratisering/effektivisering = 

besparelser, elevvandring. 

Lejrskoleprincipper - punkt på næste møde? MT arbejder med princip og vender tilbage... 

 

Ad 7.: Næste møde d. 8. feb. 

- Skolebestyrelsens arbejdsdag - jvf. ovenstående 

- Skoleblad - jvf. ovenstående 

- Input fra SFO ang. principper 

- Oplæg om idrætsskole ved Jesper Ø. d. 8. feb. kl. 17.30. 

 

Ad 8.: Evt. 

 

Desværre kunne jeg ikke få billedet til at virke!!! 

Men vi er jo flere, som har det til brug senere… 

 

Hilsen 

Michael Bendix Hansen 


