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Mødeleder: Anne 
Referent: Nicolaj 
 
Til stede: Lars, Christian, Marie, Anne, Nicolaj, Kathrine, Gitte, Britta 
 
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 
Forventet resultat -900t. kr. Budgetplanlægning i februar. Ny 
tildelingsmodel i MBU træder i kraft den 1.8.20. 
Budgetmodel forventes i uge 9. 

• AULA 
Yderligere personlig sikkerhed tilføjes.  

• Pædagogisk lørdag  
Stop op ift. stærkere læringsfællesskaber (evaluering + 
igangsættelse af ½ års forløb), kulturforbedringsprojektet 
hvor skolen siger farvel til ekstern konsulent og fortsætter 
processen på egne ben.  
Lars vender tilbage ift. program og skolebestyrelsens 
deltagelse.  

• Administrativt fællesskab 
Sekretærer, teknisk service mv. Fra 1. januar er 
økonomifunktionen også udskilt. Organiseringen skal 
evalueres, og skolebestyrelserne får en rolle herind.  
Temaet drøftes på et kommende møde.   

• Vandringsstatistik 2019u 

• Nest 
Beder skole er blevet anmodet om at overveje at rumme 
NEST.  
Almene klasser med børn med diagnose, ADHD. Formålet er 
at se om de kan indgå i klasse med flere voksne, anderledes 
pædagogik, struktur mv.  
Bestyrelsen bakker op om at anmode om at blive NEST-
skole.  

STEAM. Mulighed for at deltage i steameftermiddag. Grundet Steam 
– starter kommende bestyrelsesmøde 17.30.  

 

3. Beslutninger/ 
Kvalificeringer af 
beslutninger og evt. 

Inklusion af specialklasseafdelingen 

• Skolen mangler umiddelbart en politik/princip for inklusion – 
ift. hvordan der arbejdes fra medarbejdernes side, 
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beslutninger om videre 
processer 
 
Formål: 
Punktet skal munde ud i 
anbefalinger fra 
skolebestyrelsen. 
Det er afsat tid til 
kvalificering 
 

kompetencer, forældresamarbejdet mv. med fokus på 
hvordan man får et godt og frugtbart samarbejde, og hvad 
er målsætningerne på specialområdet.  

• Generelt begrænset data, målinger og evalueringer ift. 
specialklasseområdet, som fylder væsentligt i skolernes 
budgetter. Budget og økonomistruktur mv. følger i 
forlængelse af dette.  

• Der kan trækkes på erfaringer fra Skole og Forældre, der har 
lavet inspirationsmateriale.   

• Der eksisterer en hvidbog omkring skolens praksis ift. 
inklusion i det hele taget, og samarbejdet mellem 
specialklasser og almen.  

• Konklusion: Der arbejdes videre med temaet, som 
dagsordenssættes på et kommende møde.  

 

4. Ordet er frit 
 

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

• Ingen bemærkninger.  
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Høring om 
kvalitetsopfølgning 
 
Formål:  
At vurdere om 
skolebestyrelsen ønsker at 
afgive høringssvar og i 
givet fald, hvordan og af 
hvem dette udformes. 

 

Selve høringsmaterialet bliver udsendt den 06. januar. Her er vedlagt 
en oversigt over kvalitetsopfølgningen. 
 
Skolebestyrelsen går i dialog om materialet og vurderer derefter, om 
der ønskes at afgive høringssvar. 

• Det er interessant hvordan der følges op med tilsyn ift. de 
enkelte skoler, så det bliver konkret og læringsfokuseret. 
Beder Skole går gerne i dialog ift. indhold og proces for 
dette.  

Anne tjekker Skole og Forældres høringssvar, og vurderer om der er 
behov for et særskilt svar fra Beder Skole. 

 

6. Frivillighed ll 
 
Formål:  
At give bestyrelsen indblik 
ii konkrete eksempler på 
frivillighed ind i skolen. 

Gitte kommer med et oplæg om skole-onkler og en personlig 
vurdering af ordningen. 

Derefter debat om ordningen 
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At give bestyrelsen 
mulighed for at forfølge en 
eller flere ideer  

 
 

Endelig en dialog om, hvorvidt vi skal undersøge 
frivillighedsinitiativer yderligere og eventuelt sætte en 
prøvehandling i gang. 

• Skolebestyrelsen finder koncept interessant og bakker 
op om en tilsvarende model på Beder Skole.  

Christian tager kontakt til Christine fra BMI for at afsøge om 
det er potentielle skoleonkler/tanter i Beder. Gitte sørger for 

at Poul-Erik fra Stavtrup efterfølgende bliver sat i kontakt med 
relevant kontakt. 

7. Dialogmøde 
 
Formål:  
At tage de første skridt ind 
i forberedelsen og 
planlægningen af det 
kommende dialogmøde 
At nedsætte en gruppe, der 
vil arbejde videre med 
rammerne omkring mødet   
 

Der er datosat et dialogmøde mellem alle forældre på Beder Skole 
og skolebestyrelsen den 01. april med temaet Forældreinvolvering. 
 
Skolebestyrelsen tager den første dialog om planlægning, 
kommunikation og involvering. 
Derudover inddrages evaluering af tidligere afholdte møder. 
 

• Anne og Lars arbejder videre med formål, indhold og proces, 
frem mod næste møde. Starter med at skrive ud til 
forældrene med reserver datoen.  
Brainstorm: 

• Debat om forældreinvolvering. Gløderne var der ved 
livsduelighedslejren, hvad kan vi få ud af det?  

• Samskabelse, noget der bygger videre på/udvikler det 
eksisterende samarbejde.  

• Det er vores, altså også forældrenes skole. Hvordan kommer 
det til udtryk, hvad er det man kan blive involveret i, hvor 
ligger grænsen? 

• Hvordan får vi skabt passende rammer for 
forældreinvolvering på Beder Skole? 

• Hvordan er man forældre ind i de tre værdier? 
 

8. Skolebestyrelsesvalg 
 
Formål: 
At skolebestyrelsen laver 
en køreplan for, hvordan 
valget skal afholdes – og 
hvordan der mobiliseres til 
valget.  

 

Der er valg til skolebestyrelsen med virkning fra august 2020. Valget 
afholdes inden udgangen af maj. 
 
Bestyrelsen bearbejder et udkast til køreplan og godkender derefter. 
 
Dialog om, hvordan vi engagerer så mange som muligt i valget – 
både hvad angår opstilling og eventuel valghandling. 
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• 3 forældrerepræsentanter på valg - Gitte, Britta og Marie – 
der giver en melding på om de ønsker at genopstille på 
næstkommende møde.  

 

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

 

 

• Valg til skolebestyrelsen, hvordan griber vi det an? 

• Administrative fællesskaber 

• Økonomi – 1. udkast til budget 

• Inklusion 

• Møde om forældreinvolvering 

• Udgangstilladelse (herunder krav om røgfri skole) 

• Tilpasset Aarhus-model (ifm. budgettet) 
 

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

 

 
Vi ses 
 
Lene, Anne og Lars 


