
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
24. februar 2016 kl. 17.00 – 18.30  

 
Efterfølgende dialogmøde  

Kl. 19.00 – 21.00 
Mødeleder: Henrik 
Referent: Pia 
 
Velkommen til Laura og Caroline fra elevrådet 
Elevrådet lave en masse aktiviteter i december. Evalueringen viser det gik rigtig godt. Elevrådet har også 
initieret et plakat initiativ hvor elever udsmykker skolen. 
En gruppe har været i dialog med pedeller om ting der ønskes gjort på skolen. Elevrådet har stået for at 
kantinen har fået navnet Madruletten. 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse Ansva.  

1. Dagsorden og referat 
 

Godkendelse og gennemgang 
Referat godkendt. Elevrådet får et punkt på i dag. Fast 
punkt fremover. 
Det er et kort møde i dag pga. dialogmødet senere. 

Henrik 

2. Nyt fra skoleledelsen og 
siden sidst 
 

Orientering 

• Jørgen Møller 
Jørgen Møller har valgt at gå på efterløn. Dette 
har han nu offentliggjort til medarbejdere og 
forældre på Beder Skole. 

• Indskolingsleder 
Der skal ansættes en ny leder pr. 1. august. 
Der er ved at blive udarbejdet en procesplan for 
dette. 

• 30. januar 
Skolebestyrelsen deltog i en pædagogisk dag 
med lærere og pædagoger. Det var en god dag, 
og såvel bestyrelse som medarbejdere havde et 
stort udbytte ud af det. 

 

• Høringssvar, besparelser 
 
Formand og næstformand har udarbejdet et 
høringssvar til besparelser. Der kommer en ny 
høringsperiode vi også skal svare på. 

• Kvalitetsrapporten 
Er ikke færdig endnu. Der har været 
kvalitetssamtale. Kvalitetsraporten tages op 

Alle 



 
igen når den er færdig. 

• Pilotprojektet 
Christian Petersen og Katrine Vinther Nielsen 
fremlagde et forslag til pilot projekt om 
tolærertimer i en klasse i stedet for 
Understøttende undervisning.  
KVN og CP melder senere tilbage til 
skolebestyrelsen med evaluering af projektet, 
med henblik på at skolebestyrelsen tager stilling 
til om det er noget vi kan udbygge på Beder 
Skole. Og vil kunne tage det med i skoleårets 
planlægning. 
Tages op på et senere møde 
 
 
 

• Ordet er frit 
Regler for badning har været behandlet over 
lang tid. Christian Petersen har samlet lærerne, 
det var en lang drøftelse, der er mange 
forskellige holdninger, og det er forskelligt fra 
hvor gamle børnene er. Christian har samlet 
dette i et nyt dokument. 
Christian sender dokumentet rundt til 
skolebestyrelsesmedlemmerne.   Punktet tages 
op senere. 
Forældre på 7. årgang opfordrer skolen til at 
gøre kommende 8. årgang til en årgangsklasse. 

 

3. Regnskab 2015  
Budget 2016 
 

Gennemgang af regnskab og budget 
Budget til godkendelse 
Se bilag 
Budgettet blev godkendt. 

Dorthe 

4. Forældretilfredshedsund
ersøgelsen 

Alle fremlægger i overskriftsform to vigtige 
nedslagspunkter 
Det besluttes derefter, hvordan vi arbejder videre… 
Tages op næste gang 
   

Henrik 

5. Punkter til næste møde 
 

Pilotprojektet. Baderegler. 
Forældretilfredshedsundersøgelse. Opfølgning på 
dialogmødet. 

Henrik 

6. Eventuelt Ekstraordinært møde den 06. april 17-20 
Mange er forhindret Oluf laver en Doodle for at finde 
alternativ dato. 
 
 

Oluf 

7. Forberede dialogmødet  Alle 

 
 


