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Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

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

Økonomi.  
Forventet regnskab SFO med en halv million underskud. Det skyldes 
investering i SFO-miljø. Derudover er der en del S klasse elever der 
skifter til klub. Der er tiltag i gang for at rette op på dette. 
Forventet regnskab undervisning. Vikarbudgettet er rettet op. 
Kulturprojektet og Livsduelighedslejr er der budgeret med. Vi 
kommer ud med ca. en kvart million i underskud. 
 
Sygefraværet blandt personalet er dalende men stadig over det 
kommunale gennemsnit. Dette arbejdes der fortsat med, og 
procedurerne er blevet strammet meget op. Dette kan endnu ikke 
aflæses i økonomien. 
 
Skolebestyrelsen beder MED udvalget om at overveje en slags 
”kogebog” for vikarer, der måske ikke har vikarplan nok. 
 
B og U arbejder med ny budgettildelingsmodel. Vi afventer noget 
mere konkret på nuværende tidspunkt. 
 
Der har været Kick off på kulturforbedringsforløb. Det var en god 
eftermiddag. Psykologen arbejder videre med alle team i august. 
 
Vi har møde med kommunikationschefen Henrik Vinther 27. juni, 
hvis han ikke bliver valgt ind i folketinget. 
 
Cykelstien langs Gartnergården bliver formodentlig etableret i 
sommerferien. 
 
Man kan ikke blive fritaget for Nationale test af andre grunde end 
psykiske vanskeligheder eller manglende danskkundskaber. 
Forældre kan ikke fritage deres børn fra testen. 
 
Skoleåret 10 20 i SB bliver planlagt (Årshjul) af formadsskabet og 
Lars Lykkegaard. 
 



Skolebestyrelsesmøde i 
personalerummet 

04. juni 2019 kl. 17.00 – 20.00 
 

 

 

 

 
Afgangsprøverne er godt i gang og igen i år får eleverne rigtig gode 
karakterer. 
 

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 
 

Værdiregelsættet er blevet sat flot op, med et spændende web 
layout. Der fremkom et par konkrete forslag til rettelser, men stor 
ros for arbejdet. 
 
Rådmanden kommer til Beder 12. juni kl. 14-15. Han kommer i 
Fritidsklubben for at se hvad børnene laver deroppe. Det er således 
ikke et dialogmøde for forældre. Skolebestyrelsen håber på mange 
børn i klubben den dag. 
 
 
 

4. Ordet er frit 
 

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

Bestyrelsens tale til dimissionen bliver i år holdt af Anne med mindre 
andre vil afløse hende. 

5. Livsduelighedslejr 
 
Formål:  
At skolebestyrelsen kan få 
et overblik over, i hvilken 
grad forældre skal 
involveres – og forberede 
sig på mødet med SFO’s 
forældreråd 

 

Stort set alle medarbejdere deltager i hele livsduelighedslejren, også 
at overnatte. 
 
Dette betyder forældre skal involveres meget i skoleovertagelse 
dagene efter. Alle lærere og pædagoger skal afspadsere fredag og 
mandag hvor forældre skal overtage undervisningen. 
 
Der bliver brug for stor forældreopbakning, og så til etablering af 
selve lejren. 
 
Lene kontakter selfie me. 
 
Ide om at koble forældremøderne til lejren. 
 
Vi skal drøfte med SFO forældrerådet, hvordan vi får mobiliseret 
forældrene. 
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6. Princip for skole-

hjemsamarbejde 
 
Formål:  
At give kommentarer til 
skrivegruppen, der kan 
arbejde videre med teksten 
og finde områder, der kan 
breddes ud til diskussion i 
SFO’s forældreråd. 

 

Anne har indarbejdet de kommentarer der kom til sidste møde.  
 
Forslag om at der kunne være et bilag til princippet hvor der var et 
oplæg til forventningsafstemning til forældremøde. 
 
Forslag om at indsamle empiri om hvad der foregår nu. 
 
Ros til Annes dokument. 
 
Med nye rettelser bliver princippet vedtaget på næste møde. 
Evalueres om et år. 
 
Forslag om at der kommer lærere til SB om et år og fortæller om 
hvad der er foregået af skolehjem samarbejde. 
 
 

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

 

Sygefravær 
Vikarforbrug 
Elevprognose og vandringsstatistik 
Ny kommunikationsstrategi 

8. Eventuelt 
+ opsamling på tidligere 
punkter 
 
Formål: Hvad mangler vi at 
afslutte fra dagens møde. 
 

intet 

 
 
 
Fællesmødet kommer til at indeholde følgende punkter: 
 

Præsentation og mad på bordet 
Præsentation af samarbejdsaftalen 
Henrik præsenterer samarbejdsaftalen og den godkendes af både sfo-forældreråd og 
skolebestyrelsen.  
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Hvordan mobiliserer vi alle forældre til at tage del i Livsduelighedslejren? 
 
Lene orienterer om Livsduelighedslejren d. 4.-5.  
Lars spørger ind til motiverne bag arrangementet. Karin går i brechen for lejrskolen og 
samarbejde, fællesskab og livsduelighed. 
 
Grupper dannes på tværs af årgangene. Uno-ting. 
Hvordan har modtagelsen blandt personale været. Rigtig god tilmelding. På vej mod 100%.  
 
Der skrives en indbydelse og informationstekst til forældrene som sendes ud på forældreintra 
inden sommerferien. Vi vil gerne sende indbydelsen ud med skolebestyrelse, SFO-forældreråd, 
PU-udvalget og skolens ledelse som afsender. 
 
Hvad er forskellen på en livsduelighedslejr og en almindelig lejr, spørges der til (Lars SFO-
forældreråd). Forsøg på svar.  
 
Et forslag om en styrelsesgruppe for hver årgang, som er tovholdere for forældreråd og  forældre 
til de respektive klasser. 
 
Kommende årgange. 
S-klasserne Britta skolebestyrelsen 
O. årg. Lars B. skolebestyrelsen 
1. årg. Martin SFO-forældreråd 
2. Nicolaj skolebestyrelsen 
3.årg. Lars SFO-forældreråd 
4.årg. Brian SFO-forældreråd 
5.årg. Gitte skolebestyrelsen 
6.årg Marie skolebestyrelsen 
7.årg. XXX 
8.årg Lene skolebestyrelsen 
9. årg. Richard skolebestyrelsen 
 

Kvalificering af udkastet til princip for skole-hjemsamarbejde. Hvilke elementer skal indskrives i 
den officielle forventning både forældre og medarbejdere kan have til hinanden i samarbejdet. 
 
SFO-forældrerådets input: 
*opstille en række punkter 
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*nye former for møder 
*udenfor undervisning/i undervisningen 
*hvordan rammer vi alle forældrene som målgruppe? De engagerede eller de mindre 
ressourcestærke? 
*forslag om at der nedfældes noget i punkterne omkring det første møde i året med forældrene, 
at der er en bevidsthed om at der kan være ekstra behov som skal tilgodeses, og at der kan 
opstå en udvikling som kræver en ekstra indsats , evt. på en dagsorden med gruppesamtaler??? 
*forældretilfredshedsundersøgelsen fortæller at forældre er i tvivl om hvad der forventes af dem. 
 
  

Ideer til fællesmøderne i det nye skoleår. 
 

19.58 Vi skåler for sommeren og ønsker hinanden en god ferie 
 

 
 
 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


