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Mødeleder: Anne 
Referent: Richard/Pia 
 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

 
 

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

• Økonomi 
Indberetning af regnskab medio september. Ny 
administrationsleder, som både er i Beder og Malling. Og 
desuden ny sekretær, men hvem vides ikke endnu. 
Omlægningen af de administrative fællesskaber er fuldt 
implementeret 1. januar 2020. 

• Vikarforbrug og kontinuitet 
Orientering, ikke behandling.  

• Årets fokus – kommunikation 
På baggrund af Henrik, kommunikationschef i Børn og Unge, 
og hans møde med os og skolen og de ”gaps” der findes her, 
ønskes at arbejde med kommunikation på skolen. En 
årskalender/årshjul ønskes i øvrigt. Og en overordnet 
kommunikationsplan derudover. 

• Kommunikationsgruppe 
Nyt møde 18. september 

• RULL på Beder Skole 
Marie fortæller om mødet med Thomas Medom og 
embedskvinden Lene Vestervang. Bygningerne er 13 
millioner værd. De årlige driftsomkostninger af Klubbens 
lokaler beløber sig til 300.000 kr.  

• Sundhedsundersøgelse 
Nicolaj melder sig til at skrive en udtalelse for 
skolebestyrelsen. 

• Film til hjemmesiden 250919 
Forslag til indhold efterspørges af Lars L. 
 

 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 

Arbejdsdag for forældre – kontakt fra Lars Nellemann. Har vi lavet en 
konkret aftale?  
Lars B. hører Lars Nellemann om han stadig er interesseret og om 
det kan blive foråret 2020? 
 
Fritidsklubben og Rådmandens besøg i Beder. Hvad blev udbyttet? 
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Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 
Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

4. Ordet er frit 
 

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

Nicolaj efterlyser nationale karaktergennemsnit for udskolingen på 
Beder skole. 
 

5. Årshjulet + 
årgangstilknytning 
 
Formål:  
At skolebestyrelsen bliver 
enige om temaer, møde-
frekvens og -placering 
samt generel fokus for 
årets arbejde. 
 
At udarbejde en liste mht. 
årgangstilknytning 

Gennemgang af det udsendte forslag. 

Årshjulet rettes til og fyldes ud, så vi har en præcis og 
detaljeret beskrivelse af årets arbejde, der kan offentliggøres 
til alle forældre. 

Anne skriver indkomne input til årshjulet ind. Årshjulet er ikke 
lukket for input, men opdateres løbende. 

 

Derudover tjekker vi listen over, hvilke bestyrelsesmedlemmer 
der er knyttet til de enkelte årgange. 

 

6. Princip om skole-hjem-
samarbejde 
 
Formål:  
Godkendelse af princippet 

 

 
Skolebestyrelsen godkender den fremlagte tekst. 
Den godkendes med få sproglige justeringer. Sendes ud. 
 

7. Livsduelighedslejren 
 
Formål: 
At få overblik over lejren – 
særligt med henblik på 
forældrenes 
arbejdsopgaver. 

Lars orienterer om sidste nyt i forhold til de organisatoriske og 
praktiske forhold. 
Evaluering af forældremødet som blev ledet af Lene. Teltebehovet 
diskuteres. Lene arbejder på pressedækningen. Nattevagtdækningen 
snakkes igennem. Fotograf på plads, dronefotograf kommer også. 
Oversigtsark over lejren laves af Annes mand Anders og kommer ud i 
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 alle klasser forud for lejren for at visualisere og invitere til 

planlægning. 
Vi snakker regler for fotografering. Henrik Vinther kontaktes og vi 
følger den vejledninger der forefindes indenfor Børn og Unge ved 
kommunen.  
Vi aftaler at udarbejde et spørgeskema som lægges ud til 
klasserådene at tage op på næste klassemøde samt en evaluering 
som alle kan deltage i (ris og ros). ”Næste gang vi gør noget som 
dette skal vi huske at…” 
 
Lene og Anne fremlægger, hvordan forældrene dækker de 
beskrevne arbejdsopgaver. 
Det aftales, hvordan de sidste led lukkes. 
 

8. Styrelsesvedtægt 
 

Formål: 
Aftale, om der skal indgives 
udtalelse til Byrådet 
Beslutte eventuelle 
ændringer i princip for valg 
til skolebestyrelsen. 

 

Skolebestyrelsen skal tage stilling til, om der vil gives en udtalelse på 
vedtægtsændringerne indstillet til Byrådet. 
Vi aftaler at holde fast i de fireårige valg. 
 
Vi ved fra ændringerne i folkeskoleloven, at der skal foretages 
ændringer i valgprocedurerne til skolebestyrelsen. Vi tager stilling til 
lovændringen og aftaler, om det er påkrævet med en tilpasning af 
skolebestyrelsens princip. 
Vi går i dialog med Skole og Forældre i forhold til om 
styrelsesvedtægten stemmer overens med den daglige praksis på 
skoler. Blandt i forhold til forpligtelsen til at udarbejde en udtalelse 
efter hver ansættelse på de respektive skoler.  
 

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

 
1) SFO-fællesråd 
2) Idékatalog til vikarer evt. lægges ud til fagligt personale 
3) Hjemmeside,  
4) Ordensregler 
5) Mobbestrategi 
6) Digitale fodspor 
7) Snak om valg af selvvalgte spørgsmål til kvalitetsrapporten 
 
 
 
 

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

 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


