
Sb-møde 28. august 2006 
 

Referat 

 

Ad 1 

Dagsorden: punkt 5 – andre kan også byde ind. Efter pkt 4 tilføjes et punkt vedr. maj-festen 

Referat: Referatet godkendt 

 

Ad 2 

Ainos indlæg til skolebladet kommer med i september-udgaven.  

Kalenderen ligger nu på hjemmesiden. 

 

Ad 3 

På grund af arbejdsmæssige forandringer ønsker Karin at forlade sb. Der skal vælges en ny 

formand. Indtil videre er næstformanden, Henrik, formand. Punktet tages op på næste møde. 

 

Ad 4 

Situationsrapport v. Mogens 

Indsatsområder: 

- indskoling 

- teamsamarbejde 

- kommunikation, herunder forældre- og elevintra 

 

Der blev spurgt ind til elevtallet. Klassesammenlægninger ”koster”, men 0. årgang er nogenlunde 

status quo. Overbygning, ikke mindst 10. kl, tiltrækker dog en del elever jf. det frie skolevalg. 

Viser igen behovet for fokus på indskoling og samarbejdet med de afgivende institutioner. 

 

Vedr. kommunikation – kan kommunikation til skolebestyrelsen evt. foregå via skoleintra? Det vil 

blive undersøgt, i hvilket omfang det kan lade sig gøre. 

 

Teamsamtalerne i efteråret skal give et overblik over, hvor teamene er, hvilke tiltag der er brug for 

osv. Der er teamsamtaler med alle team 2 gange årligt. 

 

I samarbejdet med de omgivende institutionerne skal der sættes fokus på forældrene. 

 

De fleste af sb-medlemmerne oplever en overvægt af negative reaktioner på Sfo, men enkelte hører 

også positive – specielt de, der har børn Sfo nu. Der er helt klart brug for fokus på Sfo. 

 

60 minutters modulerne – er ikke blevet diskuteret i flere år. Men jo mere selvstyre – større 

mulighed for fleksibilitet – også i forhold til timeinddeling. Umiddelbart tilfredshed med det. 

 

Faglighed og pæd.udvikling hænger sammen. 

 

Prioritering af emnerne/indsatsområder i sb kan laves på baggrund af både de gode og de dårlige 

oplevelser.  

 



Dette punkt var en form for brainstorm. Vi kan efterfølgende på møderne tage enkeltpunkter op til 

en dybere drøftelse. 

 

Ad 5 

Udskydes til næste gang 

 

Ekstra punkt: 

Kritik fra en medarbejder af, at majfesten var ikke evalueret i medarbejdergruppen, inden 

beslutningen om at holde det igen næste år blev taget. Men skolebestyrelsen var i tidspres pga. 

omlægningen af en skoledag i forhold til ferieplanen. 

Majfesten evalueres på næste pæd.rådsmøde, men beslutningen om, at der skal være majfest i dette 

skoleår, laves ikke om. 

Evalueringen skal specielt gå på indholdet af dagen, og det er en vigtig evaluering i forhold til 

afholdelsen af næste majfest. 

 

Ad 6 

a. Matas’ miljøfond har bevilget 15690 kr. til planter til skolegården. 

Pengene skal bruges i løbet af et år. Vi har ca. 30000 kr. yderligere 

til projektet. Mogens henvender sig til Ivan, Jacob og Henrik om det 

videre forløb. Der skal evt. laves et nyt skolegårdsudvalg. 

b. Der er en konference ”Hvordan kan vores børn lære mere i skolen?” 

– et samarbejde ml. Danmarks Lærerforening og Skole og Samfund 

d. 14. sept., hvis nogen skulle have interesse… 

c. Addit – hytten er solgt pr. 1. oktober. (1.275.000 kr.). Pengene 

forvaltes i stiftelsen ”Addit Rundhøj”.  

 

Ad 7 

Næste møde holdes som normalt på skolen. Besøget i IT-parken udskydes fx til vores 

arbejdslørdag.  

Punkter til dagsorden: 

a. Sfo 

b. Første skoledag 

c. Valg af ny sb-formand 

d. Skolegårdsudvalg 

 

Ad 8 

 

- Pjecen ”Lektier” 

- Vedr. 4. kl. sammenlægning. Stor utilfredshed med proceduren 

efterfølgende. Mogens redegjorde. Klassesammenlægningen er lavet 

meget professionelt. I sidste ende blev beslutningen taget ud fra en 

tro på, at det var barnets tarv.  
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