
Skolebestyrelsesmøde d. 11. december 2006 
 

Referat 

 

 

Ad. 1 

 

a. Referat godkendt 

b. Dagsorden godkendt 

c. Formanden skriver om det første halve år i skolebestyrelsen m.m. deadline d. 19. dec. kl. 12. 

På januarmødet diskuteres, hvornår der afholdes et møde for forældre 

 

 

Ad. 5 

 

Meddelelser:  

 

a. Skoleledelsen: Der arbejdes meget med sammenlægningen af med SFO og fritidshjem. 

Diskuteret her i området – stor enighed, men man er ikke klar fra centralt hold. Sb har 

tilsyneladende ingen indflydelse på processen, hvilket der er stor utilfredshed med. Sb 

forholder sig afventende, men laver en henvendelse til rådmanden/B&U.  

b. Pæd. udvalg: Arbejdet en del med ny helhedsaftale og ny mødestruktur. Der arbejdes på 

mere selvstyre og fleksibilitet i teamene. Den nuværende helhedsaftale binder for meget.  

c. Elevrådet: mangler en kontaktlærer – MT og DK overtager ind til videre. Taler om sne – 

hvordan får vi bedre styr på det, toiletforholdene (elevrådet vil lave en power-

pointpræsentation på en morgensamling for at få eleverne til at tage hensyn til hinanden). 

Kunne man tænke nogle store elever ind i vagterne? Elevrådet laver oplæg omkring sne og 

toiletforholdene. 

d.  

1. Indskolingsgruppen: intet nyt at berette 

2. Skolegårdsgruppen: der er er blomsterløg, der kan sættes af eleverne. 

Der er kommet afslag fra Kloge Hoveder, ansøgning på vej om at få 

del i 4 mio.puljen 

3. Musikgruppen: Luciafesten og skolefesten bliver 

omdrejningspunkterne, rollemodeller (store i forhold til de store), 

øvelokaler evt. m. ungdomsskoletilknytning, lærer/forældreband, 

arbejder nu på at få mest muligt ud af timerne, musikkens betydning 

på skolen. Næste møde d. 15/1, herefter oplæg til ungdomsskolen, 

marts – klar til at fortælle det til det øvrige personale og debattere 

e. SB – formanden: intet at berette 

 

Ad. 2 

 

Retningslinjer: 

a. Timefordelingsplan: MT og DK underretter sb løbende i arbejdet 

omkring timefordelingen, så sb klædes bedre på. Herudfra kan vi 

lave nye principper til næste år.  



b. Fagfordeling: der laves et oplæg fra ledelsen og lærerne med 

udgangspunkt i virkeligheden. Punkterne er nu ikke-prioriterede – 

det bør ændres for, at principperne kan bruges til noget. Oplægget 

fremlægges senest til maj. 

 

 

Ad. 3 

 

Der er lavet en ny SFO-folder. Temaet SFO er svært at debattere lige nu pga. strukturændringerne. 

 

Indskoling: 

 

Oplæg fra den pæd.ledelse –  

0.- 1. kl:  Her skal være et meget tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere/bh.kl.ledere. Det 

skal diskuteres, hvordan de sociale kompetencer styrkes. Der skal være en tydelig 

arbejdsbeskrivelse for både pædagoger og lærere. Oplægget diskuteres i 

indskolingsgruppen. 

 

Skolens image: 

 

 Debatteres på et eller flere møder bl.a. ud fra lokalsamfundsprofilen. Hvordan får vi 

en åbenhed, der kan styrke skolens image? En forbedringskultur? Et oplæg fra sb, 

dernæst ud i personalegruppen og derefter evt. et fælles møde. Der afsættes tid til 

debat i februar. På januarmødet laves en plan for temamødet ud fra, hvad folk tænker 

der er vigtigt, og hvordan mødet skal struktureres. 

 

Ad. 6 

 

Maj-fest: 

 Merethe og Tina har meldt sig. Der skal udpeges 4 lærere mere. Fra sb er Henrik med 

– og måske Klaus? Første møde holdes i beg. af januar. Punktet tages op på næste 

møde. 

 

Ad. 4 

 

MT orienterede. 

 

 

Ad. 7 

 

Elevrådet prioriterer boldspilsareal og gummilandskab som legeredskaber i skolegården. 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår!! 
 

DK 

 

 

 



   

 

 

 

 


