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Dagsorden 

 Beskrivelse 

1. Dagsorden 
 

 

2. Elevrådet Elevrådets orientering: 

• ”sveder” på morgensamling til 8/9. klasse grundet vand 
fontaine der var gået i stykker 

• Valg af nyt skolelogo (et udvalg valgte med udgangspunkt i 
skolens værdier) 

• Anmodning om at logoet lægges på skolens intranet/internet 

• Værdiregelsættet er godt, men forældrene bør være mere 
objektive vedr. konflikter. Dette bør fremhæves. 

• Perspekt bør rykkes frem, så det rammer børnene i en yngre 
alder 

• Elevrødderne fra 9. vil gerne deltage i musikvideoen, men 
ønsker information. 

• Rådet påtænker en video omkring temaet ”pas på vores skole” 

• Der er opsat postkasse i kantinen til forslag til kantinen 

• Opslagskasse til andre forslag (herunder vedligeholdelse af stik 
kontakter etc) afventer stadig montering 
(Lars L. foreslog at elevrådet spørger Dorthe (admin. Leder) om 
hvorledes pedellerne bedst kan adresseres). 

 
Drøftelse: 

• Rådet forespurgte om der var planer om inddragelse af retten 
til udgang for 8. og 9. klasses elever. Skolebestyrelses har ingen 
konkrete planer om at ændre de gældende regler. 

• Fritidsklubben skal flytte ind på skolen: Lene redegjorde for 
bestyrelses samtaler med kommunen vedr. mulighed for at 
bibeholde klubben. Thomas Medum kommer på besøg onsdag 
22/5 kl. 14:00 til 15:00. Alle elever opfordres til at være i 
klubben på datoen (gerne med forældre). 

• Kristian spurgte til implementering af skolens værdier: Rådet 
finder at værdierne ikke fremgår tydeligt i dagligdagen. 

• Eleverne anmoder om at lærerne koordinerer lektie-givning. 

3. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 

Økonomien forløber stort set som budgetteret. 
 
Beder sang: Kristian arbejder på at få sangen indspillet og videoen 
optaget inden efteråret. Lars L. arbejder på video indspilning. 
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Kort orientering om 
aktuelle områder. Ikke 
plads til diskussion. 
(Punkter der kræver mere, 
sættes på et kommende 
møde) 
 

 
Livsduelighedslejr: projektet skrider fremad få alle fronter. 
 
Ministeriel beslutning om større frihed for skolen – grundet stram 
tidsplan har kommunen afvist at deltage – dette på trods af en 
udsættelse af deadline til 31/5. 
 
”Karakterfri” skole: På læringsmøder efter sommerferien behandler 
skolen emnet hvorefter skolebestyrelsen inddrages. Der kan ikke bliver 
tale om at afskaffe karaktergivning fuldstændig, men formativ 
evaluering kan måske erstatte visse karakterer.  
 
Kulturforbedringsforløbet er sat i gang.  
 
Aula er lanceret. Dertil kommer en ny hjemmesider. Der optages video 
materiale fra skolebestyrelsen skal Video (25/9 : 9:00 15:30) . 

4. 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 
 

Konfirmationsforberedelse: Bruge 3K-dage – hvor sognet har børnene 
hele dagen. Forslaget blev godkendt. Det bør understreges at der ikke 
er tale om forkyndelse, men en integreret del af undervisningen. 
 
De børn som ikke bruger UUV timer til konfirmationsforberedelse skal 
jvf. tidligere skolebestyrelsesbeslutning tilbydes anden undervisning. 
Bestyrelsen besluttede at fremadrettet er børnenes deltagelse i den 
understøttende undervisning, der erstatter 
konfirmationsforberedelsen, frivillig. 
 
Forældre har forslået ”arbejdsdage”, hvor forældrene udfører arbejde 
på skolen. Lars afklarer med pedellerne hvorvidt det praktisk kan 
arrangeres. Det var generelt en positiv holdning til forslaget – især pga. 
det fællesskab det skabes omkring arbejdet. 
 

5. Ordet er frit 
 

Formål: 
At alle medlemmer har 
mulighed for at orientere 
om evt. henvendelser eller 
andet af relevans for 
bestyrelsen 
 

Nikolai forespurgte til vikarforbrug. Ledelsen fremlægger på næste 
møde. 
 
Livsduelighedslejr 4+5/9 : Skolen afklarer hvor stort behovet er for 
forældre undervisning fredag & mandag efter lejren. Dette bringes til 
næste møde 4/6, hvorefter der indhentes tilmelding til varetagelse af 
undervisning fra forældre. 
 
Livsduelighedslejren: det aftaltes at der skal kommunikeres hvad 
formålet med lejren er. 

6. Afgivelse af udtalelse 
 
Formål:  

Skemalægning for 2019/2020: 
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At skolebestyrelsen gør sig 
det klart, om der skal 
afgives en udtalelse og i 
givet fald, hvem der driver 
processen 
 

Lars L. gennemgik principperne og udfordringerne i 
skemalægningen for næste skoleår.  

Der skal ansættes 2 børnehaveklasseleder (heraf 1 vikar). 

Der mangler en lærer med speciale i håndværk og design. 

Der reserveres 1 time/uge til udvikling af  stærkere 
læringsfællesskaber. 

Bestyrelsen laver en kort udtalelse som udtrykker bestyrelses 
opbakning til det fremlagte. Gitte & Lars laver udkast. 

7. Princip om skole-hjem-
samarbejde 
 
Formål:  
At give kommentarer til 
skrivegruppen, der kan 
arbejde videre med teksten 
til godkendelse på næste 
møde 

 

 
Der blev givet feedback på udkastet. 
 
Der arbejdes videre på fællesmødet med SFO. 

8. Kommunikationsudvalg 
 
Formål: 
At informere om 
arbejdsgruppens ideer. 
Åbne op for dialog 

 

 
Henrik Winter Olesen, BU kommunikationschef kommer på Beder skole 
kommunikationsstrategi 17/6 fra 17:00 til 20:00 til drøftelse af vores 
strategi. Bestyrelses forbereder sig på mødet 4/6. 

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

 

10. Eventuelt 
Opsamling på tidligere 
punkter 
 

 



          Skolebestyrelsesmøde i Europa 
02. maj 2019 kl. 17.00 – 20.00  

 

 

 

 

 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
 

 


