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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 12.december 2017 kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

 

1. Bemærkninger til dagsorden,  

 Hvem skriver i næste Forældrenyt? 

 

Tilstede: Anders (8V) elevrådsformand, Helle, Gunni, Ditte, Lisanette, Morten, Marcin og Martin  

Afbud: Bente, Mette og Anja 

 

Referat fra sidste møde sendes ud sammen med referatet fra dette møde. Det var en forglemmelse at det 
ikke blev udsendt. Referatet blev delt ud på selve mødet. 

2. Elevrådets punkt  

Er i gang med at planlægge et antimobbekursus – De er i gang med at høre om hvad lærerne gør + snakke om hvordan de selv kan 

bidrage. Planer om fælles arrangementer for hele skolen – f.eks. en hel dag sammen med skolen. Bestyrelsen synes det er en god 

idé, det skal aftales nærmere med lærerne, kunne f.eks. være sammen med venskabsklassedagen. 

De er gået ind i toiletindsatsen, særligt i indskolingen, har fået sat nogle sedler op om god toiletadfærd. 

De snakker om hvordan elevrådet kan hjælpe med klassemøderne. 

 

PAUSE OG SPISNING (kl. 18.20) 
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SIDE 2 

BESLUTNING (kl.19.00) 

 

3. Kvalitetsrapporten gennemgås og kommenteres (Bilag) 

Der findes 2-3 fokuspunkter til kvalitetssamtalen. 

Input til skolebestyrelsens udtalelse: 

Se DL´s oplæg 

Se referatet fra sidste møde for uddybning af positive og bekymrende tendenser 

Dialog om udfordring med faldende elevtal. Der er nok et behov for at vi kommer ”udover kanten” i forhold 

til de gode resultater vi præsenterer, vi skal arbejde for at udbrede kendskabet til det gode arbejde. Det er 

også en landsdækkende tendens, at der er en stigende tendens til at forældre vælger privatskole. Vigtigt 

med kommunikation.  

Måske er der også en historie om, at der er mange vikarer på skolen. Dette kunne være et indsatsområde 

for bestyrelsen. 

Kompetencedækning er også et fokusområde, men det har ændret sig siden data fra denne kvalitetsrapport. 

Dialog om hvor udfordringerne er, og hvor vi skal arbejde med kompetencedækningen. Herunder at der er 

en udfordring i forhold til vores få-lærer-princip i indskolingen. 

Bevægelse blev også nævnt som et fokuspunkt for bestyrelsen. Dialog om hvordan man kan arbejde med 

bevægelse, det er en opgave for både lærere og elever. 

Måske undersøge nærmere hvorfor resultatet omkring om eleverne keder sig i skolen, ser ud som det gør. 

Det er dog en faldende tendens + det måske også er et grundvilkår. Beslutningen er, at vi ikke tager det op 

som et særskilt punkt. 

4. Budget 2018 fortsat 

MKF præsenterede sine tanker om hvordan vi kan arbejde med at snakke om budgettet. 

Bestyrelsen tænkte det var spændende, men også lidt teoretisk. Vigtigt, at vi får det konkretiseret. 

MM nævnte at en sænkelse af lærernes undervisningstid var et af emnerne vi snakker om. 

Helle nævnte at det måske kunne være interessant at se på brugen af vikarmidler, kunne de effektiviseres. 

Samt at det kunne være interessant med en kommunikationsmedarbejder, hvilket måske også på sigt kunne 

være en fordel i forhold til dialogen om at øge andelen af elever. 

Opfordring til at huske at mødes med økonomiudvalget, f.eks. tirsdag. Det er Steffen, Robert og Morten der 

sidder i udvalget. 

Det er også vigtigt, at MKF laver nogle meget klare rammer for hvordan input skal være etc. 
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SIDE 3 

 

ORIENTERING (20. 30) 

 

6. Nyt fra personalet  

Vi har taget hul på bilag 1-drøftelserne, fra lærerside er der fokus på fleksibilitet i hverdagen samt mulighe-

derne for sænkelse af lærernes uv-tid. 

Trivselsudvalget er kommet godt i gang. Forslag om at bestyrelsen laver banko for medarbejderen. 

7. Meddelelser 

LQ gav en kort orientering om arbejdet med bedre toiletadfærd i F- og G-husene. Der har været fælles- og klassemøder om proble-

matikkerne. Der er en udfordring med rengøringsselskabet, i forhold til eftermiddagsrengøring, skolen følger løbende op med rengø-

ringsselskabet. Der har ikke været nogen henvendelser om budskabet fra bestyrelsen. 

LQ gav første orientering om planlægning for skoleåret 2018/2019, herunder overvejelser om klassesammenlægninger. På næste 

møde vil der blive redegjort nærmere for overvejelser, herunder konkretiseringer af hvilke klasser der eventuelt er i spil. 

 

8. Eventuelt 
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