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Dagsorden 

 Beskrivelse Ansvarlig 

1. Dagsorden og referat 
 

Godkendelse og gennemgang 
godkendt 
 

 
 
 
PN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Orientering 
 
Vi husker elevrådet på at de skal komme til møderne. 
Elevrådet har deltaget i fokusgruppe interview om 
Skolereformen. De blev rost meget af konsulenterne fra B 
og U. 
 

3. Nyt fra skoleledelsen og 
siden sidst 
 

Orientering 

• Økonomi 
Vi afventer budgettal, så skal vi lave lokalt budget. 
Vi ved ikke hvordan det kommer til at se ud med 
decentrale besparelser.  

• Klasseture 
Skolebestyrelsen skal lave princip for 
lejrture/klasseture. Da alle gamle principper er 
nulstillet har ledelsen lavet retningslinjer for 
lejrture i indeværende skoleår. Hvis man tager på 
tur skal det være i samarbejde med forældre i den 
tid der er udenfor medarbejdernes arbejdstid. 
 

• Jørgen Møller (flyttes til senere på mødet) 

• Kommunikation 
 

• Udvalg til den 10. dec. 
 
Socialt arrangement for skolebestyrelsen. 
Udvalg: Susanne og Marie S. 



 
• Udvalg til dialogmødet (emner fx kommunikation 

og involvering) 
Dialogmødet ligger 24. februar Kl. 18-20 
Udvalg: Lars, Oluf, Lene (Henrik S) 

• Ordet er frit 
Den nationale trivselsundersøgelse ligger Beder 
Skole som nr. 30 i landet. Det er vi meget stolte af. 
Skolens pædagogiske personale afholder nogle 
pædagogiske lørdage i foråret, opfordring til 
skolebestyrelsen om at deltage, evt. i dele af 
programmet. 
Vejledning om badning efter idræt er nu ændret. 
Forslag om at der er et skab med håndklæder 
børn kunne låne, men det er en opgave at finde ud 
af hvem der skal holde det og vaske det. 
Klasseforældrerådet kan have en stak håndklæder 
der ligger i klassen, den der har lånt skal tage det 
med hjem og vaske det.  
Dejligt at opleve referaterne fra 
skolebestyrelsesmøderne bliver læst. 
 
 
 

 

 
Susanne 
og Marie 
S. 
 
Lars, Oluf, 
Lene 
(Henrik S) 
 
 
 
 

4. Endelig fordeling af 
ansvarsområder 
 

Fordeling og afklaring af arbejdsopgaven 
 

Lovgivning og kommunale projekter 

Marie S., Henrik B. 

Distrikt samarbejde og lokale forhold  

Lene 

Information, kommunikation og rekruttering 

Marie D., Henrik B. 

Skoleliv og traditioner 

Marie D og Lene 

SFO og SFO forældreråd 

Susanne, Oluf 

Økonomi og skolens administration 

Henrik B, Henrik O 

Bevægelse, kost og kantine  

Marie D, Marie S, Susanne, Oluf 
 
Arbejdsmåden evalueres i foråret. 

5. To nye principper 
 

Oplæg og diskussion 
Punkterne udskydes til næste møde. 
 

6. Punkter til næste møde 
 

Vurdering af fordelingen af ansvarsområder. 
SFO mad 
Principper 
Budget 



 
 

 

Fællesmøde 
 

7. Præsentation af det nye 
Forældreråd 
 

Bordet rundt – herunder emner, man er særligt 
optaget af 
Skolebestyrelse og forældreråd præsenterede sig. 

 

8. Præmissen for 
samarbejdet 
  

Historik, lovgivning osv. 
Vi arbejder inden for folkeskoleloven, og Aarhus 
kommunes styrelsesvedtægt. Denne eftersendes. 
I dette papir at beskrive rammerne for såvel 
skolebestyrelse og SFO forældrerådets arbejde. 
SFO forældreråd har endnu ikke konstitueret sig.  
 

9. Toning af samarbejdet 
det næste år 
 

Bestyrelsens princip for samarbejdet 
 Der skal laves et princip for SFO virksomhed. Dette 
princip skal laves i samarbejde bestyrelsen og 
forældrerådet.  
Forældrerådet efterlyste et samarbejdspapir der 
plejer at blive underskrevet mellem Bestyrelsen og 
SFO forældreråd, Bestyrelsesformanden og 
Skolelederen vil finde dette frem. 
 

 

10. Solbjerg- og 
Rådmandsmødet 

Orientering om mødernes indhold  
Er det elementer, vi skal samle op? 

- Samarbejde med andre skolers forældreråd 
og bestyrelser 

- forældreinvolvering 
Område Oddervejs skolebestyrelser var til et 
fællesmøde i Solbjerg. 
Der blev drøftet perspektiver på forældre samarbejde 
og forældreinddragelsen. 
Der skal komme endnu et videndelings møde.  
Forældresamarbejdet bliver en overskrift i den nye 
børn og ungepolitik. 
Henrik og Lars har også været til dialogmøde med 
rådmanden. 

11. Samarbejde med sognet Orientering om tidligere debat 
Nuancering 
Vi har mulighed for at søge dispensation til at 
konfirmationsforberedelsen kan ligge i skoletiden. 
Dette har skolebestyrelsen drøftet. Nu bliver den 
draget ind i dette forum. Det er hårdt for børnene at 
de får en meget hård arbejdsuge når det ligger uden 
for skoletiden. Der er et økonomisk incitament i t at 
gøre det. Dog er det et principielt spørgsmål om man 
synes det er korrekt at forkyndelse finder sted i 
skoletiden, også selv om det er muligt at vælge det 
fra. De elever der ikke deltager skal sikres anden 



 
undervisning imens. 
Beslutning. 
Det blev besluttet at skrive ansøgning om 
dispensation, selv om skolebestyrelsen ikke er enige. 
Skolebestyrelsen forpligter sig på at evaluere det hvis 
vi får dispensationen. 
 
 
 

12. Planlægning af nyt 
skoleår 
 

Orientering om processen 
Er der særligt fokus fra forældreside 
Er der en fælles indsats i forhold fx dialogmødet? 
 Vi havde et spændende dialogmøde sidste år, hvor 
reformen og dens konsekvenser og muligheder blev 
drøftet. 
Kan SFO forældreråd se sig selv ind i planlægningen 
af nyt skoleår? 
Lars vil være i dialog med såvel bestyrelse som SFO 
forældreråd om planlægningen af det nye skoleår. 
Der gives et mandag videre til gruppen der 
arrangerer dialogmødet at evaluering af reformen 
også skal med. 

13. Næste fællesmøde Er der ønsker om et særligt fokus eller en anden form 
på mødet? 
Mødet ligger 1. juni. 
Der kommer input for forældrerådet via Lars. 
 

14. Eventuelt Intet 

 
 
 

 
 


