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1. Dagsorden 
 

Godkendt 
Aftenen er især helliget punkt 5. 

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

Økonomi. Der er intet nyt siden sidst. 
Der er blevet ansat en ny pædagog til S afdelingen, der bliver også snart 
ansat en barselsvikar til mellemtrinnet. 

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 
 

Springes over 

4. Ordet er frit 
 

Formål: 
At alle medlemmer 
har mulighed for at 
orientere om evt. 

Tak for en god skolefest, det var tydeligt hvordan hele skole havde 
arbejdet med Udsyn i emneugen. 
Lærere og pædagoger var også glade for skolefest og temauge. 
En forælder opfordrer til at fyrværkeriet droppes af miljømæssige 
årsager. 
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henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 

Skolebestyrelsen har sendt en kommentar til elevtrivselsundersøgelsen. 
Flere forældre har henvendt sig og bakker op om skolebestyrelsens  
kommentar, og støtter at der sættes fokus på skolens toiletfaciliteter. 
 
Det var et rigtig godt fællesmøde med SFO-forældrerådet. 
 
 
 

5. Værdiregelsæt 
Ordensregler 
Trivselskanon 
Antimobbestrategi 
 
Formål:  
At blive enige om, 
hvad formålet med 
Værdiregelsættet er 
og at finde den bedst 
egnede form – også 
set ud fra en 
kommunikativ 
synsvinkel. 
Evt. at blive enige om 
en konkret tekst. 
 

Værdiregelsæt, forventningsfolder, ordensregler, trivselskanon, 

antimobbestrategi 

 
Beslutning: Værdiregelsættet er det, vi alle sammen står på, og hvorfra 
alle vores handlinger og overvejelser tager udgang i, og som vi spejler 
vores praksis op imod. Værdiregelsættet formuleres, så de 3 værdiord 
udfoldes, uden at de bliver definerende. Det vægtes højt, at 
værdiregelsættet giver inspiration til den daglige praksis, og at 
værdiregelsættet altid fører til dialog og er dynamisk. 
Konkrete anvisninger og eksempler kan skrives ind i ordensregler, 
forventningsfolderen, antimobbestrategi og trivselskanonen, ligesom 
praksis og anvisninger i de nævnte dokumenter begrundes i 
værdiregelsættet. 
Der udarbejdes ét værdiregelsæt, der henvender sig til alle brugere af 
Beder Skole; elever, familier, lærere, pædagoger, ledelse, administrativt 
og teknisk personale, fritidsbrugere og byens borgere. 
Værdiregelsættet kan i sin grafiske opsætning illustreres med billeder og 
videoklip. 
Ovenstående beslutning er blandt andet fremkommet ved drøftelse af 
nedenstående: 
Værdiregelsættet 

- Et dokument: Skal henvende sig til alle, brugere, borgere, voksne, 

børn 

- Værdiord skal foldes ud uden at være definerende – hvordan 

gøres det? 

- Ingen tjekliste 

- Spørgende og inspirerende, der leder an til dialog  

- Hvad lever værdiregelsættet til? – leder det til noget? 

- Dynamisk 

- Eksempler 

- Forskel på detaljeringsgraden i værdiregelsættet og ordensregler 

- Retningsanvisning 

- Værdiregelsættet over forventninger til ordensreglerne – en 

dynamisk bevægelse 

- Storytelling – videoklip 

- Rummeligt 

- Forklarende 

- Eksempler 
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- Du har altid et ansvar ind i fællesskabet – fortsat stillingtagen 

- Værdierne skal kunne findes i alle gerninger 

 
 
Det aftaltes i øvrigt, at elevrådet – sammen med Katrine – leverer et 
forslag til ordensregler, der er funderet i værdiregelsættet, og som i sin 
form er anvisende. 
Det aftaltes også, at skolens personale leverer et forslag til 
antimobbestrategi og til trivselskanon. 
 
 

6. Punkter til kommende 
møder – 14.01.19 
 
Formål: 
Hvad skal prioriteres 
på det kommende 
møde (også i relation 
til årshjul) 
 

Anne og Lars ser på prioritering af punkter. 
Ingen nye punkter fra dette møde. 

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

Intet 

 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


