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Skolebestyrelsesmøde i Europa 
30. oktober 2018 kl. 17.00 – 18.30  

Efterfølgende dialogmøde med klasseforældrerådene (18.30-20.00) 

 
 
 
Mødeleder: Anne 
Referent: Richard 
 
 
 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse Ansvar. Tid Bilag 

1. Dagsorden 
 

Dagsordenen er godkendt 
Velkommen til Britta der er ny skolebestyrelsesmedlem som 
repræsentant fra S afdelingen. 

2. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 
Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion. 
(Punkter der kræver 
mere, sættes på et 
kommende møde) 
 

Økonomi.  
Intet nyt 
 
Budgetforlig. 
Der er intet der tyder på det kommer til at se anderledes ud end vi tror.  
Beder Skole får færre penge. Vi afventer 2. behandling. 
 
Stærkere Læring Fællesskaber 
Nyt stort tiltag i Børn og Unge. Det bliver rullet ud over de næste flere år. 
Ledelsen har netop været på Kick Off konference. Det ser meget 
spændende ud. 
 
Forældrehenvendelse 
En forælder har henvendt sig vedr. skolens fysiske fremtoning. Lene har 
svaret forælderen men kontakter igen med henblik på ønske om at 
forældre kunne hjælpe med noget praktisk. Skolen administrative leder 
og tekniske serviceleder følger op på de konkrete eksempler.  
 
Livsdueligheds dag 
Fortsættelse af forberedelse af en stor event der markerer skolen tredje 
værdi Livsduelighed. Vi arbejder på at finde den ideelle placering der kan 
rumme hele skolen. Arrangementet løber af staben næste år enten forår 
eller august. Et udvalg arbejder videre. 
 
Beder Skole sang 
Sangen bliver indspillet med hjælp fra en velvillig forælder. Der arbejdes 
også på at få lavet en video til sangen. Vi indhenter tilbud lige nu. 
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Et udvalg arbejder videre Lars, Lars og Anne. 
 
Kys og Kør 
Henvendelser med ønske om at det kommer til at fungere bedre. Der 
kommer skiltning. Lyset er blevet lidt bedre. 
 
Der er sendt en invitation til skolebestyrelsen om et nyt dialogmøde med 
rådmanden. 
 
 
 
 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om 
videre processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud 
i anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 
Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

Skolefotoudbyder 
En forælder foreslår en anden udbyder pga. prisen. Det er vigtigt skolen 
ikke skal have noget administrativt med det at gøre.  
Skolebestyrelsen takker for henvendelsen, og Lars og Richard går videre 
med at undersøge markedet. 
 
Udtalelse om elevtrivselsmålingen. 
Et udvalg fra bestyrelsen har skrevet en udtalelse vedr. den seneste 
elevtrivselsmåling. 
Bestyrelsen synes det er en fremragende udtalelse. 
Bestyrelsen vil gerne have det formidlet ud til de ældste af børnene også, 
derudover skal udtalelsen bruges til skolens LUP. Ledelsen er også meget 
glade for udtalelsen der giver gode udviklingspunkter. 
Skolebestyrelsen drøfter parallelt videre hvad de tænker om 
udviklingspunkter. 
Elevtrivselsundersøgelsen bliver også drøftet i elevrådet, der lige nu er i 
gang med en undersøgelse i klasserne, om udvalgte punkter fra 
undersøgelsen. 
 
Skolebestyrelsens årshjul blev gennemgået af formanden. 
Aprilmøde bliver møder i arbejdsgrupper. Tema møde i maj. 
Årshjulet blev vedtaget. 
 
Indslag til skolefesten. 
Skolebestyrelsen bliver synlige til skolefesten så forældrene kan gå i 
dialog med dem 
 
 
 
 

4. Ordet er frit 
 

Formål: 
At alle medlemmer 
har mulighed for at 

Byrådet skal drøfte et forslag om at gøre læringsplatforme frivillige. Skole 
og forældre opfordrer bestyrelser til at drøfte læringsplatforme. 
Bestyrelsen har ikke indsigt nok i dette for nuværende til at lave en 
udtalelse. 
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orientere om evt. 
henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 

Ønske om at overvejelserne om at lave en facebookgruppe bestyrelsen 
kunne meddelelse sig igennem. Tages op når det nye intra,AULA, er 
kommet. 
 
Bestyrelsen ønsker at kommunikere hovedpunkter ud efter hvert møde. 
Eventuelt på video via Intra. 

5. Værdiregelsæt 
Ordensregler 
Trivselskanon 
Antimobbestrategi 
 
 

Formål: Bestyrelsen tager 
stilling til, hvordan der 
fremadrettet kan arbejdes 
med dokumenterne. Hvilken 
form og funktion skal lægges 
fast? 

 

Et udvalg fra bestyrelsen har lavet et udkast der har været drøftet af 
skolen medarbejdere, der bliver arbejdet videre med dette. Elevrådet 
arbejder også med det. 
Udvalget melder tilbage til bestyrelsen når de er nået længere i arbejdet. 
 
Debat om hvordan værdierne bliver levende i vores daglige arbejde frem 
for at blive en tjekliste. Forældrene har krav på at vide hvad vi lægger i de 
tre værdiord. 
 
Forslag om at værdipapiret skilles fra ordensregler. 
 
Forslag om at lege med essayformen i formuleringen af værdipapiret. 
Refleksions spørgsmål? 
 
Udvalget arbejder videre 
 
 
 
 
 

6. Punkter til kommende 
møder 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres 
på det kommende 
møde (også i relation 
til årshjul) 
 

Næste møde er fællesmøde her er dagsorden fyldt op 
Video tilbagemeldinger fra bestyrelsen 
Værdiregelsæt og ordensregler 
Skolefotoudbyder 
Forslag om en karakterfri klasse 
Forældrefiduser 
 

7. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler 
vi at afslutte fra 
dagens møde. 
 

 

8. Dialogmødet 
 

 

 
Vi ses 
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Lene, Anne og Lars 


