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Mødeleder: Anne 
Referent: Nicolaj/Anne 
 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse 
1. Dagsorden 

 
Godkendelse 
 
Rammer for mødet  
 

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

• Økonomi 
I skiftet mellem administrationer har der være lidt usikkerhed 
på opfølgning på administrative systemer. Efterhånden er der 
ved at være stabil drift i administrationen.  
Økonomien følges tæt, og vi forventer at komme ud med et 
resultat tæt på det budgetterede. 
• Ledelsessituationen 
Der arbejdes på, at ledelsessituationen stabiliseres, så det 
normale serviceniveau kan genetableres. 
• AULA 
Forældreintra lukker snarest, men er stadig åben. Der lægges 
kun information ud på AULA so far. 
Administrativt system kan køre indtil 1.1.2020. 
AULA er ikke et dokumentarkiveringssystem. 
• Ordensregler 
Godkendelse heraf på decembermøde. 
Elevrådet har været meget involveret, Medarbejdere kan komme 
med punkter. SB godkender. 
• Antimobbestrategi 
Godkendelse heraf på decembermøde. 
Medarbejdere er ikke involveret i lovdelen. 
Skal der tilføjes handleplaner etc. vil det være medarbejdernes 
opgave 
• Henvendelser og møder fra forældre i forhold til 
Livsduelighedslejr 
Lars og Anne har haft enkelte meget positive, konstruktive og 
inspirerende møder med forældre. 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 
beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 

Til skolefesten ønsker skolebestyrelsen at gå i dialog med alle 
børn og forældre om erfaringerne fra Livsduelighedslejren. 
Ideer til aktiviteter fremlægges for bestyrelsen. 
 
Skoleledelsens og skolebestyrelsens sammenfatning blev med 
mindre rettelser godkendt. 
 
Skolefest: 
Temperaturmåling af følelsen og af stemningen omkring 
Livsduelighedslejr og kommende lignende initiativer på Beder 



     Skolebestyrelsesmøde i Europa 
24. oktober 2019 kl. 17.00 – 20.00  

 
 
 
 

Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

Skole. Forældre og elever laver smiley’s og kan skrive 
kommentarer. 
Marie og Lene sætter op og laver vagtplan. 
Alle i skolebestyrelsen opfordrer både elever, personale og 
forældre til at give deres øjebliksstemninger. 
Der skal være mulighed for at tilkendegive om, smiley afgives 
som elev, forældre eller medarbejdere. 
Temperaturmålingen skal skrives i programmet. 
(Tilbagemelding fra Livsduelighedslejren). 
 
Initiativer til indvielse af den nye cykelsti. 
Der bliver ikke arrangeret markering af cykelstien. 

4. Ordet er frit 
 

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

- Der blev bragt et ønske om et regelmæssigt nyhedsbrev fra 
skolen. Det medtænkes i den overordnede kommunikationsplan. 
 
Opdatering af Beder Skoles hjemmeside varetages lokalt, og den 
nye hjemmeside vil løbende blive udfyldt inden for de rammer, 
den er bygget op i, som er kommunalt bestemt for blandt at sikre 
ensartethed og genkendelighed blandt alle byens skolers 
hjemmesider. 

5. Overgange på Beder 
Skole 
 
Formål:  
At skolebestyrelsen 
bliver informeret om 
fremgangsmåder for 
overgange blandt 
medarbejderne. 

 
 

Katrine vil give en indføring i, hvordan medarbejderne på 
Beder Skole arbejder med overgange. 

Skolebestyrelsen får mulighed for at spørge ind til 
Katrines oplæg. 

Efterfølgende dialog. 

Medarbejderudvalget på Beder Skole vil gerne evaluere på 
overgange mellem de forskellige årgange. 

Et ønske om at lære af de erfaringer, der er gjort igennem 
de sidste år, hvor kendte medarbejdere har været vægtet 
højt ved overgange fra klassetrin og fra indskoling til 
mellemtrin og fra mellemtrin til overgange. 

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen delte egne 
erfaringer med klassetrinsovergange og lærerskift. 

Emnet drøftes videre i medarbejderudvalget. 
6. Fællesmøde med SFO’s 

forældreråd 
 
Formål:  
At skolebestyrelsen 
kommer med et udkast 

Efter sidste fællesmøde var der i skolebestyrelsen en dialog om 
at ændre på indholdet af fællesmøderne. 
 
Skolebestyrelsen skal tage stilling til, hvad form og generelt 
indhold på disse møder skal være. 
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til dagsorden til 
fællesmødet 

 
 

Der udarbejdes et udkast til dagsorden til mødet den 18. 
november. 
 
Der skal afholdes fællesmøder mellem SFO-forældreråd og SB. 
Værdibaserede diskussioner, der kan have et konkret og 
overførbart udbytte, men ikke nødvendigvis. Eventuelt afklaring 
af, om og hvordan vi går videre med en eventuel proces.  
Det vil være hensigtsmæssigt at kommunikere nogle af 
drøftelserne ud til forældregruppen. 
Møder kan fra tid til anden suppleres med udefrakommende 
oplæg til fælles inspiration. 
Det vedtages, at Skolebestyrelsen er ankermand og ansvarlig for 
efterårets fællesmødes dagsorden og temadrøftelser, og at SFO-
forældrerådet er ankermand og ansvarlig for forårets 
fællesmødes dagsorden. 
 
Dagsorden til kommende fællesmøde: 
1.Kort præsentation af deltagere 
2. Kort oprids fra henholdsvis SFO-forældreråd og 
skolebestyrelsen om indsatsområder og fokuspunkter 
3. Information om ansvarsfordeling af tema på møder 
4. Tema: Frivillighed/Skoleonkler/BMI – udefrakommende i 
skolen. 

7. Kommunikation 
 
Formål: 
Afklaring af, hvad der er 
skolebestyrelsens rolle i 
skolens interne og 
eksterne 
kommunikationsstrategi
. 
 
 

Hvem kommunikerer om hvad og hvornår? 
Har skolebestyrelsens tegningsregler? 
Hvor mange ressourcer har SB til at forholde sig til 
kommunikationsspørgsmål? 
Hvordan kan udvalgets arbejde forenes med skolebestyrelsens 
tanker og ideer? 
 
Møder omkring skolens kommunikation 
Proces – ift. Princip om forældresamarbejde, kommunikeres ud 
at det kom ud i starten af skoleåret og at det kører fra næste år.  
Gitte skriver prosatekst om proces og at det kører for alle klasser 
og alle årgange fra august næste år. Sendes til forældrene.  
Oplæg til bestyrelsen om intern og ekstern 
kommunikationsstrategi. Nicolaj, Marie og Anne laver oplæg.  

8. Samarbejde med 
Elevrådet 
 
Formål: 
At skolebestyrelsen 
afklarer, om 
samarbejdet med 
elevrådet kan optimeres.  
Eventuelle nye 
samarbejdsmetoder 
vedtages. 

 

Det er vigtigt for skolebestyrelsen at få børnenes stemme til at 
fylde i Beder Skoles demokratiske system. 
Derfor skal samarbejdet ses efter i sømmene. Hvad er 
erfaringerne fra det hidtidige samarbejde?  
Det tages stilling til, om der er behov for fornyede 
samarbejdsformer. 
 
Samarbejdet med elevrådet er velfungerende og skaber værdi for 
både skolebestyrelsen og for elevråd. Skolebestyrelsen 
værdsætter elevrådets bredere perspektiv på, hvad der optager 
alle skolens elever.  
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 Bestyrelsen skal i endnu højere grad involvere og uddelegere 
opgaver og ansvar til elevrådet. Elevrådet skal tages med på råd i 
forhold til konkrete problemstillinger.  

9. Vandringsstatistik 
 
Formål: 
At se på data for 
elevvandring mellem 
skolerne. 
 
Skolebestyrelsen tager 
stilling til, om der er 
behov for konkrete tiltag 
fx i forhold til 
fastholdelse af 
distriktselever. 

 

Med udgangspunkt i reglerne for frit skolevalg i Danmark, sker 
der elevvandring mellem skolerne. 
Nicolaj fremviser udvalgte data for den kommunale 
vandringsstatistik. 
Derefter er dialog i bestyrelsen om tallene fra statistikken. 
Endelig tages der stilling til, om skolebestyrelsen skal tage 
konkrete initiativer. 
 
Beder Skole ligger højt i forhold til, hvor mange af distriktets 
børn der er indskrevet på Beder Skole. 
Vi skal arbejde på at fastholde den relative høje procent og 
eventuelt øge procenten.  
Men hvad er succeskriteriet? 
Skolebestyrelsen skal kontinuerlig være opmærksomme på 
statistikkerne, og det vil være et fast punkt på dagsordenen, når 
statistiktallene foreligger. 
Skal vi begynde at hente data på, hvorfor elever og forældre 
vælger skoleskift? Ja. 
Skal vi hente data på, hvorfor forældre ikke vælger Beder Skole 
til ved skolestart? Ja, hvis vi kan. 
Data på, hvorfor børn fra andre distrikter vælger Beder Skole?  
Data på, hvorfor eventuelle distriktsbørn genvælger Beder 
Skole? 
Og hvordan skal den data bruges i det fremtidige arbejde? 
Kan vi øge indsatsen i samarbejdet med daginstitutionerne? 

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

Rekruttering af medarbejdere – hvordan sikrer vi, at vi fortsat 
får de bedste ansøgninger, når vi slår stillinger op? Kan 
hjemmesiden også bruges til at give indsigter om Beder Skole 
som arbejdsplads til potentielt kommende medarbejdere?  
 
Ordensregler (12.12.19) 
 
Antimobbestrategi (12.12.19) 

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

 

 


