
 
 

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 
12. marts 2018 kl. 17.00 – 20.00  

 
Mødeleder: Henrik  Referent: Pia 
  
 
Dagsorden 

 REFERAT 

1. Dagsorden og referat 
 

Godkendt begge dele 
 

2. Nyt fra elevrådet 
 

I denne uge 11, er der valgfagsuge for 7.,8., og 9. 
årgang. Valgholdet der arbejder med demokrati og 
medbestemmelse besøgte skolebestyrelsen som en del 
af deres valgfag. 
Lars fortalte kort om hvad skolebestyrelsens funktion og 
ansvarsområde er. 
Valgholdet har i dag arbejdet med skolens tre værdier, 
og har diskuteret nogle ting de gerne vil have med til 
skolebestyrelsen. Hvad er den bedste skole og den 
dårligste skole. 
Blandt andet udendørs aktiviteter, et ønske om et E-
sports valgfag. Gerne alle lektier på skolen så elever har 
mulighed for fritid. Ønske om kortere skoledage og flere 
arbejdsstationer på skolen. Bedre møbler, flere lejrture. 
Kys og kør skilt på parkeringspladsen. 
Valgholdet skal også holde møde med ledelsen og med 
Rådmanden. 
Valgholdet vil også arbejde med konkrete projekter på 
skolen. 
Valgholdet har haft et spørgeskema ude hos eleverne i 
udskolingen.  
Katrine Vinther vil senere præsentere resultaterne for 
skolebestyrelsen.  

3. Nyt fra skoleledelsen 
 

Vores regnskab for 2017 er nu godkendt. Vi afdrager på 
skoledelen det vi har lovet områdechefen, og kommer ud 
med et lille overskud i SFO. 
Møde med rådmanden bliver udskudt en tid af forskellige 
praktiske årsager. Bliver behandlet på et senere 
skolebestyrelsesmøde. 



 
Vi følger proces for klassesammenlægninger på 
kommende 8. og 9. årgang. Der er generelt en positiv 
stemning fra alle sider. 
Den forælder der havde henvendt sig om seksual 
undervisning, og hvis henvendelse blev drøftet i 
skolebestyrelsen på seneste møde har ikke fået svar. 
Christian svarer, da det er en fejl hun ikke har hørt fra 
os. 
 

4. Ordet er frit 
 

Dan er atter gået i dialog med trafik om skolevej og 
sikker transport til skole. 
Opfordring til at lytte til de ideer eleverne nævnte 
tidligere på mødet, imødekomme de ting der ligger lige 
for. 
Dejligt at der bliver talt om skolens værdier på 
morgensamlinger på mange årgange. 

5. Dialogmøde + 
skolebestyrelsesvalget 
 

Der er blevet sendt udkast til bestyrelsen fra Anne, 
Richard og Marie. 
Overordnet emne kommunikation og dialog. 
Skolebestyrelsen synes det er et godt oplæg. 
Dato 9. april, kl. 17-19. Der skal serveres en sandwich 
og vand. 
Lene faciliterer mødet. 
Bestyrelsen drøftede udkastet til dagsorden. 
Anne skriver invitation med rettelser og sender den til 
Lars 
Tilmeldingsmodul på intra (Lars /kontoret) 
D. 3 april skal alle forældre have en reminder om 
deadline (Lars/kontoret) 
Alle forældre i bestyrelsen forbereder et par ord om 
"hvorfor sidder jeg i skolebestyrelsen." 

6. Lektionsfordelingsplan 
 

Ved folkeskolereformen blev kravene og timetal og 
lektionsfordeling lavet om. Understøttende undervisning 
kom ind. 
På Beder Skole ønsker vi at tone naturfagene i 
udskolingen. Således får alle tre årgange 2 timer om 
ugen i alle tre naturfag, dette kan vi gøre indenfor de 
vejledende timetal. I forbindelse med de tidligere nævnte 
klassesammenlægninger tilføres der timer til holddeling. 
Vi anbefaler at to timers understøttende undervisning 
bliver konverteret til timer med to lærere i klassen som i 
år. 



 
Skolebestyrelsen drøftede ønske om at færre lektier skal 
læses efter skoletid, dog med hensyntagen i forhold til 
de familier hvor der ikke er ressourcer til at hjælpe 
børnene fagligt.  Det er også nødvendigt med fagligt 
fordybelse, hvis vi fortsat skal have de timer, skal vi 
arbejde med kvaliteten af dem, meget gerne på tværs af 
årgangene. Det er også vigtigt at lytte til hvad det 
pædagogiske personale ønsker.  
Opsummering: forslag om max antal timer (50%) der kan 
konverteres, og lade det være op til det enkelte team 
hvad de ønsker. 
 Positiv stemning i bestyrelsen for at tone naturfagene. 
Ros til den fælles skoledag i indskolingen. 
 
Konfirmationsforberedelsen har ligget i den 
understøttende undervisning, de elever der ikke skal 
konfirmeres skal så have læst deres understøttende 
undervisning i skolen. Skal dette fortsætte, eller skal 
konfirmationsforberedelsen ligger efter skoletid? Efter 
debat indgik bestyrelsen kompromis på en time i 
undervisning og en time udenfor.   
Kvalitativt tilbud til de elever der ikke skal have 
konfirmationsforberedelse. 

7. Forventningsfolderen Anne har færdiggjort forventningsfolderen, den er 
allerede blevet brugt i modtagelsen af nye forældre. 
Folderen bliver nu vedtaget, værdierne der jo er vedtaget 
efter folderen blev lavet, bliver skrevet på. 
Folderen bliver printet til alle i indskolingen, alle får den 
digitalt. På hjemmesiden. Den mangfoldiggøres når 
Anne har skrevet værdierne på og Lene har skrevet et 
følgebrev på bestyrelsens vegne.  Lene laver også en 
artikel til fællesbladet om dette. 

8. Kvalitetsrapport og 
bevægelse 
 

Udsættes til fællesmødet med SFO forældreråd 5. juni 

9. Værdier og proces Værdierne på dialogmødet 
Personalet er igang 
Værdierne kommer på et møde når den nye 
skolebestyrelse er trådt til. 

10. Punkter til kommende 
møde 
 

Nyt møde: 8. maj 

• Status på principarbejdet 

• Trivsel/mobning 



 
• Nyt princip for ny klassedannelse til 7. skoleår? 

• Elevernes rygning  

• Kanon for seksualundervisning 

• Indsatsområder til LUP 

• Principper bliver prioriteret. 

• Digital dannelse 
Bevægelses punkt på fællesmødet med SFO 
forældreråd. 
Skolebestyrelsesmøde 10. april bliver aflyst, næste 
møde 8. maj. 
 

11. Eventuelt 
 

Intet 
 

 
  
 


