
Skolebestyrelsesmøde d. 20. september 2008 
 

 

Referat 

 

Afbud: Peter, Aino, Klaus. Lena er stoppet i sb. Vibeke er gæst på dette møde. 

 

Ordstyrer: Jørgen 

 

Ad 4. Team: Indskoling – SFO - Image 

 

a. Strategi (MT): 

 Kommunikation og image. 

 Kommunikation: 

Udvide og optimere brugen af Intra, månedsblade nu på intra 

 Skoleblad: Temanumre 2 gange årligt 

  Sprog og Læsning: Handleplan ligger på hjemmesiden 

 Kost og bevægelse: Do. Kantinen er ved at blive shinet op efter planen 

 

Procesplan for SFO på hjemmesiden 

Årshjul for overgang ml. institutioner og skolen er ved at bliver udarbejdet 

 

b. Brainstorm 

Input, så vi har noget at arbejde videre med 

 

Delkonklusioner: 

 

- kønsfordeling i SFO 

- regelstyring – rammestyring/værdibaseret 

- vigtigt at få evt. regler forklaret, begrundet – tydelighed  

- henvendelser fra forældre skal besvares – procedure 

- opmærksomhed på nærvær, strukturer hvor man samles 

- opmærksomhed på engagement og synlig arbejdsglæde 

- de fysiske rammer har betydning, men vi skal også finde andre ”håndtag” at skrue på 

- byggelegepladsens placering ved SFO, grænser og kultur 

- opmærksomhed på samtalen, barn-voksen 

- opdeling af børnene (fx aldersintegration, aktivitetsopd.), børnene hører til et sted?  

- aktivitetsniveau for det enkelte barn  

- forventningsafstemning – hvornår, hvordan 

- forholdet skole – SFO, sceneskift 

- integration  

 

c. Opsamling 

 

Næste møde – oplæg til årshjul, indskoling (uv-del) til debat 

 

 

 



Husk:  

- to-sprogs – ”spøgelset” 

- de skoler, der lykkes – hvorfor (Viby - MT) 

- fravalgskulturen (0.årgang – Morten) 

- image 

- hændelsesforløb o. 3. årgang, klassesammenlægninger – udgangspunkt for evt. revidering af 

princip 

 

Dagsorden, næste møde: 

 

1. Foreløbigt årshjul, daginst – skole 

2. Indskoling – undervisningsdelen (se ovenfor) 

3. Status, kantine 

4. Orientering om budgettildelingsmodel 

5. Valg af formand 

 

Ad 3. Meddelelser: 

 

Skolebestyrelsesformand: 

- kantine – forslag fra ”Det franske hjørne” 

- budgettildelingsmodel – møde d. 29. august 

- nyt medlem af sb (Kent) 

- formandsskifte 

 

Skoleleder: 

- høringssvar vedr. investering i efteruddannelse, kompetenceudvikling……………… Ledelsen 

udarbejder et svar og sender det til sb 
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