
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
03. november 2016 kl. 17.00 – 20.00  

Mødeleder: Henrik 
Referent: Pia 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse 

1. Dagsorden og 
referat 
 

Godkendelse og gennemgang 
HUSK referat fra sidste møde skal i mappen 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Orientering: 
De har haft besøg vedr. Børn og ungerådet og inddragelse af eleverne. 
 
LL har kigget på nogle af elevrådets ønsker som bliver indhentet  
 

- Der indhentes tilbud på drikkevandsfontainer 
- Optegning af baner, flytte kurv mv. 

 
Resten kigges på løbende. 
Tilbageløbet til elevrådet: de skal kigge på deres ønskeliste og prioritereres. 
 
Ang. Udgangstilladelse: den bliver brugt hvis der er lang kø. Man gider ikke 
stå i lang tid i kø 
Der købes både sunde og usunde ting. Det er rart at man kan komme uden 
for skolen.   
 
Man kører ned på torvet og ikke hjem. 
 
Hvis det ikke længere var muligt, så ville man gøre det alligevel.  
Det er et privilegie, som er mest spændende i begyndelsen.  

3. Nyt fra 
skoleledelsen 
 

Orientering 

• Økonomi: 
Der er ikke sket justeringer, så vi kommer ud med et overskud 
300.000 bruges til afdrag. 
Der burde være taget højde for distriktets specialklasser.  
Nyt møde om budget og tildelingen. 
Omfordelingspuljerne if elevtallet, (pulje til de skoler, der af 
demografiske årsager har det svært) har indflydelse på vores 
økonomi. 
Opfordring til at LL har opmærksomhed if de tværgående 
innovationsmidler.  

• Berlinturen 
9.kl. er på Berlintur. 
Ang. Deltagerbetaling og personalemæssige justeringer. 
Det er lige før det er en tradition.  

• Kantinen 



 
Der har været presset arbejdsmiljø. Børnene skal selv pakke mælk. 
Sortimentet er blevet ændret.  
Der er således ændringer i organiseringen og inddragelse af fx eleverne 
fx Kantineguider. Ambitionsniveauet skal på plads. 

 

• Seniorer på Beder Skole 
MEDudvalget har punktet frivillighed på næste møde 8.11. 
Karl Anker uddannet journalist og han vil gerne skrive nogle artikler 
sammen med børnene. Dette bliver et pilotprojekt. 
Ledelse af frivillige er vigtige.  
Forsikring: De skal have at vide, det er på deres egen 
ulykkesforsikring, de skal bruge. Lene kontaktes 
Frivillig hovedstad i 2018 
 

• Forældrerådet i SB 
Vi kan ikke have ordinære pladser reserveret til SFOs forældreråd. Jf. 
beskrivelse af sammensætningen. 
SFO forældreråd kan altid få punkter på dagsorden. 
Karsten skal med til formøder af planlægningen af næste 
fællesmøde 
 

• Fuldenvej: RULLproces.  
Skolen har pligt til at vedligeholde bygningen. 
Fuldenvej, klub og SFO er unik - fritid et andet sted er vigtigt. 
Så længe skolen kan være der, skal de blive.   
Der er en proces med klubben, hvor man kan bruge Fuldenvej i 
samarbejdet. 
Skolebestyrelsen ønsker, at beholde klubben og SFO på Fuldenvej.  
 
Personalesituation: 2 nye pædagoger er ansat som erstatning for de 
2 pædagoger, som har fået nyt job. Disse er fastansat. 
 

• Ordet er frit:  
Ombygningen. Det er vigtigt, at Beder skole har en tydelig indgang. 
Måske kunne der laves nogle fede skilte til PIMP your school.  

 
Punktet kunne få sit eget selvstændige punkt.  
Og med sin tydelige målsætning og ramme. 
 
Der afsættes som udgangspunkt 15 min til punktet. 
 
Efterspørgsel på om der er reelle økonomiske gevinster 
klassesammenlægning? 
 
Opsamling af erfaringerne: hvilke konsekvenser har det haft 
menneskeligt og økonomisk 
 
LL fremlægger oversigt over økonomien if klassesammenlægning. 
 
Forældrehenvendelse ang. antallet af PC’ere. 



 
 
Der er separate penge til IT i kommunens budget 
 
2 timers kursus vedr. tilsyn for forældre i skolebestyrelsen - mail til 
Lene videresendes og et punkt til næste møde. 

4. Udgangstilladelse 
for de ældste 
elever 
 

Vi tager en dialog om fordele og ulemper. 
Debatten skal danne grundlag for ledelsens beslutning på området. 
 
Se tilbagemelding fra Sofie fra elevrådet. 

5. Forældrehenvende
lse 
- Computere 
- Mobiltelefoner  
 

Orientering om skolens politik omkring BYOD. 
Debat om emnet og en overvejelse om, hvorvidt vi har brug for et princip på 
området. 

6. Principper 
 

Godkendelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen 
Godkendelse af lejrskoler, skolerejser og elevernes praktik 

7. Vision, værdier, 
politikker, 
kommunikation, 
forventninger 
 

Oplæg fra ledelsen om en ide til, hvordan forskellige processer kan 
samkøres. Kommentarer modtages med tak. 
 
Der er parralle processer om værdier mv. på baggrund af bl.a. APV. 
De har lavet kvalitative interview. 
Det har udmøntet sig i et forventningspapir. 
 
4.2. er der pæd.dag, hvor skolebestyrelsen deltager. 

8. Første rids af 
dialogmødet 
28.februar  
 

Har vi ideer til emner på dialogmødet. 
Forventninger mellem hjem og skole? 
Værdi- og visionsdiskussion? 
Trivselspolitik? 
 
Tema: Forældrene beskriver selv hvad man kan forvente af dem som 
forældre. 

9. Punkter til 
kommende møde 

- Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer ang.tilsynspligt 
- Tildelingsøkonomi (klassesammenlægning) 
- Dialogmødets indhold og struktur - alle kommer med 5 sætninger til 

forventninger fx: Hvad kan jeg bidrage med som forældre? - 
Hvordan klæder jeg mit barn på til at være deltagende i fællesskabet 
i skolen? Hvordan støtter jeg mit barn? Hvad kan man forvente af 
forældrene? Hvad gør vi som forældre? Hvad gør vi som voksne? 

- Principper 
- Udgangstilladelse 
- Forældrehenvendelse vedr. computere og mobiler 

 

10. Eventuelt 
 

 

 
Vi ses 
 
Henrik og Lars 


