
          Skolebestyrelsesmøde på Teams 
09. juni 2020 kl. 17.00 – 18.30  

 

 

 

 
Mødeleder: Lene 
Referent: Pia 
 
 
Dagsorden 

 Referat 

1. Dagsorden 
 

Godkendt 

2. Orientering fra elevrådet 
 
Formål: Fælles drøftelse af 
samarbejdet, så synergier, 
indflydelse og samarbejde 
styrkes 

Klara der er formand for elevrådet, orienterede om arbejdet det 
forgangne skoleår. 
Elevrådets målsætning var i starten af året mobile pay i kantinen, 
udearealer, indflydelse på deres skole. 
Elevrådet var aktive på livsduelighedslejren, opgaven var nok lidt for 
stor. 
Der blev nedsat arbejdsgrupper i starten af året med forskellige 
fokuspunkter. 
Alle i elevrådet har kontaktklasser, dette var en succes der kom 
dialog til alle klasser. 
Der er blevet lavet et spilleskab i udskolingen. Mindre skærm, mere 
samvær. Arbejdede på PC fri pauser. 
Plan om mobilforsøg, dette nåede de ikke. 
Vil lave egen trivselsundersøgelse.  
Elevrådet har også drøftet gode overgange mellem de forskellige 
trin. 
Har holdt møde med LL om Sofaer i udskolingen, dette vil de gerne 
fortsætte med næste år. 
Har dannet et ungeråd i BMI sammen med Malling skoles elevråd. 
Sammen med miljørådet lavet en julepyntskonkurrence. 
Vil gerne i dialog med Danske Skoleelever næste skoleår. 
Ide om forskudte valg i elevrådet. 
Der er blevet drøftet ordblindhed på beder Skole hvordan øger vi 
trivslen. 
 
Bestyrelsen synes det er godt, rådet har været i dialog med elever 
der har forladt skolen på grund af ordblindhed. Dette vil elevrådet 
gerne i dialog med SB om. Ideer om ordblinde cafeer. CP kunne 
fortælle dette kommer i gang på 6. årgang næste år. 
 
Bestyrelsen opfordrer elevrådet til at fortsætte det gode arbejde 
med at være undersøgende på hvorfor elever rejser fra Beder Skole. 
 
Skolebestyrelsen vil meget gerne indgå i et samarbejde med 
elevrådet om forskellige initiativer. Elevrådet ville gerne samarbejde 
om inde trivsel/inde klima i udskolingen. 
 



          Skolebestyrelsesmøde på Teams 
09. juni 2020 kl. 17.00 – 18.30  

 

 

 

 
Også gerne drøfte hvad man gør når kantinen er lukket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Orientering fra 
skoleledelsen 
 
Formål: 
Sparring og input fra 
elevrådet til dette ene 
punkt 

Inden næste skoleår, skal skolelederen sikre at Beder Skole er røgfri i 
hele skoletiden. 
Dette åbner igen for debatten om udetilladelse for de ældste elever i 
pauserne. Kan forældrene tage dette ansvar for eleverne i 
pauserne?  
Debat om ansvar under tillid, sat overfor det ansvar skolen har i 
forhold til røgfri skoledag. Det skal gå gennem dialog med eleverne 
og elevrådet i det forpligtende fællesskabs ånd. 
Eleverne skal være ordentlig orienteret og oplyst. 
Klara tager det med tilbage til elevrådet også. Kunne 
udgangstilladelsen stoppes som konsekvens af brud på reglerne? 
 
Punktet bliver dagsordensat næste skoleår, når elevrådet har haft tid 
til at arbejde. Der skal orienteres på forældremøder på 8. og 9. 
årgang. 
Skal udgangstilladelsen gøres individuel? 
 
 

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

Lars Lykkegaard orienterede. 
 
Lars har haft møde med PLAN fra B&U. 
RULL går i gang på Beder Skole. Klubben flytter som udgangspunkt 
ikke på ind skolen. 
 
Der er tre RULL projekter, h/d lokale, madkundskab og fælleslokaler. 
RULL ledes af en lille styregruppe. Her skal der være en eller to 
forældrerepræsentanter. Dette udvalg er mødetungt. 
 
Under styregruppen skal der være tre arbejdsgrupper. 
 
SB skal overveje hvem der kunne sidde som repræsentant i 
styregruppen. Måske man kunne række ud til kompetente forældre. 
 
De forskellige fag personalegrupper bliver inddraget. 
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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 
 

Lars Lykkegaard orienterede. 
Der skal nu lukkes op for yderligere informations møde for 
medarbejderne på Beder skole om Nest med deltagelse af PPR. 
Denne diskussion bliver åbnet så hurtigt det kan lade sig gøre. 
 
 
Der bliver kørt parallelle spor om opstart frem mod August 2021, i 
B&U og på Beder Skole. 
 
Medarbejdere der er klar til at indgå i kompetenceforløb i efteråret, 
mhb. På at starte de første /den første Nest klasse op. 
 
SB mener det er vigtigt der bliver sikret den brede opbakning om 
projektet. Vi skal have en procesplan fra B&U, herunder 
evalueringsdesignet. Gerne inden sommerferien. 
 
Kunne man nedsætte en arbejdsgruppe der kunne præsentere noget 
for skolebestyrelsen? 
 
Skolebestyrelsen laver et skriv til lærerne om bestyrelsens ideer og 
beslutningsproces. Gitte starter, Christian og Lars Bach er med 
skribenter. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ordet er frit 
 

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

 
 
Udskydes på grund af tidsmangel. 
 
 
 
 
 

 

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

 

• Nest: 
Medarbejderinvolvering 

• Hvordan arbejdes der med forandringsledelse, hvordan 
støtter Børn og Unge processen. Er der tilstrækkeligt 
ressourcer på skolen til at håndtere de i planlægnings- og 
opstartsfasen? 
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 • Hvordan sikres den gode proces omkring orientering om 

NEST-metoden (herunder fokus på viden om 
muligheder/plads til metodeudvikling) 

• Nærområdet: Hvordan melder vi ud ift. forældre, der måske 
skal have børn i NEST 

• Erfaringsopsamling fra Katrinebjergskolen 

• Udgangstilladelsen 

• Klassesammenlægninger. Politik og ”drejebog” 
 

 
 
Lene, Anne og Lars 


