
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
5. oktober 2015 kl. 17.15 – 20.00  

 
 
 
Mødeleder: Henrik 
Referent: Dorthe 
Fraværende: Jørgen, Pia, Elisabeth, Oluf, Henrik 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden og 
referat 
 

Godkendelse og gennemgang 
Referatet godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Elevrådet deltog ikke på mødet 

3. Nyt fra 
skoleledelsen og 
siden sidst 
 

Henvendelse om ”dele håndklæder”, punkt på tidligere møde. Der SKAL 
bades efter idræt. Hvis man ikke har et håndklæde med til idræt kan man 
dele/låne et. Nogen har fået den opfattelse at ”dele håndklædet” skal 
bruges, såfremt man har glemt sit eget.  
 
Bestyrelsen har efterfølgende får en tilbagemelding fra faglærerne 
angående badning.  Dette drøftes på næste møde. 
 
 
Invitation til Åben Skole arrangement 5/11. Ikke prioriteret. 
 
Der er kommet en henvendelse med ønske om at Skolens Ledelse og 
Bestyrelse skal være mere synlige til Fællesmøder. Dette finder allerede i 
dag sted, men det blev anbefalet, at man ved deltagelse kort præsenterer 
sin rolle i skolebestyrelsen på møder. 
 
Skolen har fået en henvendelse om faget ”Livsmestring”, som er på skemaet 
på Malling skole. Pia har svaret på denne. 
 
Skolebestyrelsen var i dag synlig på Lærernes dag med morgenbrød og 
hygge i Personalerummet og det blev taget rigtig godt i mod . 
 
Henrik har taget en del foldere med som Skolebestyrelsen har modtaget.  
 
Skolebestyrelsen deltager med minimum 7 deltagere i temaaften for 
skolebestyrelser i område Oddervej i Solbjerg den 28. oktober. Dagen efter 
er der et møde med Rådmanden, som bestyrelsesformanden og 
skolelederen deltager i. 
 
Henrik deltager i møde om kvalitetsrapporten - ”kvalitetssamtalen”, som 



 
munder ud i LUP´en. Åbent spørgsmål om der er andre der er interesseret i 
at deltage i mødet 19/1 kl. 18-20. Marie D vil ligeledes gerne deltage heri. 
 
Områdechefen har inviteret skolen til temperaturmåling vedr. 
implementering af folkeskolereformen.  
I alt 5 skoler og 5 FU enheder udtrukket til temperaturmåling.  
 
Orientering om Økonomi: Intet nyt i forhold til orientering på seneste møde. 
Katrine opfordrede bestyrelsen til at være vågen i forhold til den 
igangværende budgetproces, som Lars kort beskrev. 
 
Der er fejlagtigt indkaldt til møde den 5. maj 2016, som er en helligdag. 
Mødet afholdes i stedet den 26. april. 
 
Der er udsendt nye principper, som er godkendt i skolebestyrelsen. Note 
markeret med rødt i forretningsorden er ligeledes godkendt. 
 
Der er udsendt en skrivelse omhandlende deltagelse i et rammeforsøg med 
konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning. 
Skolebestyrelsen har mulighed for at sende ansøgning om at 
konfirmationsforberedelsen gør det ud for en del af den understøttende 
undervisning. Der skal søges om deltagelse i rammeforsøget i dag den 5. 
oktober. 
 
Skolebestyrelsen drøftede deltagelse i forsøget.   
 
Lars meddeler Områdechefen at Beder Skole ikke er klar til at søge om 
deltagelse i rammeforsøget nu, og om der kan gives dispensation i forhold til 
ansøgningsfristen. 
 
Ordet er frit 
Lene fået henvendelse om retningslinjer for, hvor der skrives ud om  lektier.  
Hun anbefalede at man skifter ”kontaktlærer” ud med kontakt-PERSON 
 
Marie D. spørger til Skolefest. Denne bliver den 11/2. 
Hun har fået en henvendelse fra om ”frivillige skolehjælpere”, som der med 
fordel kan arbejdes videre med. Lars vil skrive en opfordring til Fællesbladet. 
 
1. skoledag efter sommerferien første time med klasselæren 
(uden forældre) 
 
Marie S. stor ros til nye beplantning og morgenløb.  
 
Susanne fået en henvendelse fra en forælder som gerne vil i dialog om 
skolemad. Kantinen er kommende tema på skolebestyrelsesmøde.  
 
Christian tilbagemelding på lærere der følger med klasser op. Lærerne kan 
sagtens se det pædagogiske rigtige i det, men skal det være hele året? 
Kunne det eksempelvis være de første 3 måneder? 
 



 
Mobiltelefoner – regler for brugen kan med fordel tages op af 
skolebestyrelsen.  
 

4. Fordeling af 
ansvarsområder 
 

Forslag til ansvarsområde i skolebestyrelsen: 

• Lovgivning kommunale projekter (Marie S) 

• Distriktssamarbejde og lokale forhold (Lene) 

• Information, kommunikation og rekruttering (Henrik, Marie D) 

• Skoleliv og traditioner(Lene, Marie D) 

• SFO og SFO forældreråd (Susanne) 

• Økonomi og skolens administration (Henrik) 

• Bevægelse, kost og kantine (Marie S, Marie D, Susanne) 

Der kan sagtens sættes mere end én person på ansvarsområderne. 
 
Der tages en runde mere om fordelingen på næste skolebestyrelsesmøde af 
hensyn til de medlemmer, som var fraværende. Det drøftes ligeledes på 
kommende møde, hvilke beføjelser de enkelte underudvalg har og hvordan 
der eksempelvis kommunikeres, når der er korte tidsfrister for høringssvar.   
 

5. Høring på den 
nye Børne- og 
Ungepolitik 
 

Aftale proces. 
Der er høringsfrist den 22. oktober. Marie S tager stilling til om der skal gives 
et samlet høringssvar. Der henvises til mail udsendt fra Lars 17/09 2015. 

6. Punkter til næste 
møde 
 

 

 
 
Skolebestyrelsen drøftede herefter tema om kommunikation. Der fremkom konkrete forslag som 
formand, næstformand og skoleleder herefter vil selektere i og beslutte, hvilke der skal 
implementeres i skolens fora og drift. Der vil være en orientering herom på næste møde i 
Skolebestyrelsen den 11. november 2015.  


