
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 23.02. 2017  

Til stede: Gunni, Søren, Anne, Lisanette, Helle, Morten, Robert, Steffen, Anja, 

Ditte, Rikke, Peter 8Y og Victor 5V.  

Referent: Rikke  

 

Punkt 1 rykkes til senere, da der er mange skolebestyrelsesmedlemmer, der ikke er 

mødt kl. 17.00 

Gennemgang af dagsorden v/ formand 

Det besluttes, at der ikke skrives indlæg fra skolebestyrelsen i forældrenyt i februar, 

men at det rykkes til marts. – Anja står for det.  

2. Elevrådets punkt.  

To grupper arbejder med to opgaver- elevrådsformanden gennemgår sammen med 

Rikke, hvad der arbejdes med.  

Rynkebyløb og tiltag til at peppe begivenheden lidt op.  

Indretning af elevrådslokalet.  

4. Meny- politik 

Vi skal som skolebestyrelse blive enige om, hvorfor vi vil lave dette tiltag. Er det fordi 

eleverne skal ændre livsstil, eller handler det om, at de forstyrrer i undervisningen, 

når de skal spise og drikke.  

Ditte fremlægger ønsket om en ny politik omkring elevernes udgang i pauserne, 

hvor eleverne går i meny og henter ikke særlig sundt mad i pauserne.  

Udskolingslærerne vil gerne have, at dette bliver et tiltag til refleksion. Tiltaget skal 

gælde eleverne i udskolingen fra sommerferien og frem. I løbet af foråret skal 

eleverne også på 6. årgang inddrages.   

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Jakob og Malene. Dette forslag 

gennemgås med eleverne i udskolingen med baggrund i artikler om sundhed og 

trivsel generelt.  

Fra Påske til sommer er det en indkøringsperiode, hvor eleverne får udleveret deres 

mad, når skoledagen er slut.  



Man må efter sommerferien ikke gå i Meny og handle i løbet af skoledagen. Hvis 

eleverne går i Meny alligevel tager vi det mad, de har købt, og de kan få det 

udleveret, når skoledagen er slut.  

Elevrådsrepræsentant giver udtryk for, at der ikke er meget at lave i pauserne, men 

det at gå i Meny er en aktivitet i sig selv. Så det kan være hyggeligt at gå i byen.  

Kantinen inddrages i forhold til, at eleverne har lyst til at handle i kantinen, og at det 

bliver lettere at få købt sin mad i kantinen.  

Vi vil gerne sende et signal om, hvad der er godt. Elevrådet kunne eventuelt være 

med til at udvikle på idéer til, hvad man kunne lave i pauserne. Elevrådet spørger til, 

hvor er grænsen i forhold til, hvor langt man må gå.  

Beslutning 

Der er opbakning til forslaget, og vi er glade for gode input. Der sker en videre 

drøftelse i udskolingen, herefter vil der blive lavet en plan over, drøftelse, indhold, 

konsekvens og implementering.  

 

6. Ellevang festuge. 

Kommentar til oplægget 

Har man tænkt over, om det vil give mening at eleverne og deres forældre kommer 

på besøg i hold. 

Det er første gang, vi er i gang med at skabe en ny tradition, og der vil være ting , 

som vi må justere på.  

Information til forældrene i forældrenyt  

Folk i området og øvrig familie er velkomne til at deltage i festlighederne på selve 

aftenen.  

Der sælges armbånd, for at signalere at vi er et fællesskab, og at vi er i gang med at 

skabe.  

Skolebestyrelsen vil også gerne have en opgave i løbet af selve aftenen.  

 

 



3. Afkortning af skoledagens længde 

Afkortning af skoledagens længde- en opgave pålagt af skolebestyrelsen.   

Lektiehjælp er en pligt at tilbyde.  

Lisanette gennemgår forslaget.  

Ændring af skoledagens længde kan etableres ved at ændre på antallet af 

studietidstimer. Forslaget er, at den understøttende undervisning konverteres til én 

ekstra lærer ud over de to lærere, der allerede er tilknyttet faget.  

Studietiden bliver brugt til at give eleverne mulighed for at lave lektier i skoletiden.  

På 5. årgang konverterer man den dele af den understøttende undervisning til en 

ekstra lærere til håndværk og design. 

På 6. årgang går den ekstra lærere til madkundskab  

På 7. årgang fastholdes konfirmationsundervisning.  

På 8. årg. En task force for udsatte elever.  

På 9. årgang er der ingen ændring.  

Der skal leveres én times studietid på alle årgange. Studietid/ lektiehjælp.  Melding 

fra lærerne i udskolingen, der siger, at jo ældre eleverne er i skolen, jo mere udbytte 

får eleverne af studietidstimerne.  

Enkelt forælder udfordrer præmissen om, at eleverne kun har godt af at få kortere 

skoledage, da eleverne har prioriteret af at have to studietidstimer, hvor lektierne 

også blev lavet. Med denne løsning kommer eleverne i SFO tidligere, nu uden at 

have lavet lektier. Denne drøftelse har været på et tidligere møde.  

 

Beslutning. 

Opbakning til at studietidstimerne konverteres til to- lærerordning i de kreative 

fag H og D, Madkundskab – laves.  

 Der tages en diskussion med lærergruppen af, en større ensartethed i 

lektiemængden blandt lærerne.  

 



5. Forslag til debat om børns robusthed på kontaktforældremøde kommende 

skoleår.  

Tanke om et oplæg med Jens Andersen om børns robusthed fortalt med et 

humoristisk perspektiv.  

Der er en drøftelse af logistik og stuktur på aftenens forløb.  

Hvordan får vi etableret en debat mellem de fremmødte forældre og lærere.  

Målet med dette oplæg skulle være, at lærere og forældre får mulighed for at skabe 

et fælles sprog om opgaven med at skabe robuste børn.   

Der er opbakning til forslaget og ledelsen har fået gode idéer til, hvordan vi 

arrangerer denne aften.  

Dato meldes hurtigt ud til lærerne, så disse har mulighed for at planlægge 

forældremøder i umiddelbart forlængelse af dette oplæg.  Under overskriften – 

Hvordan udvikler vi robuste børn i vores klasse.  

 

7. Nyt fra udvalg.  

 Kommunikationsudvalget  

Etablering af face book siden. Ideer til hvordan vi skaber de gode historier, via vores 

hjemmeside og vores face book side. Målet med etableringen af denne side handler 

om branding, og gøre skolen interessant for kommende elever og familer.  

Lisanette har lavet et stillingsopslag til en løntilskudsstilling omhandlende, hvordan 

vi udvikler på grafik og lay out på face book siden.  

Økonomiudvalget  

Økonomiudvalget har haft møde med Martin, han har udviklet en tildelingsmodel, 

som bestyrelsen er glad for. Martin deltager i kommende skolebestyrelsesmøde.  

Social kapital 

Rapporterne er gennemgået for de forskellige afdelinger med ledelsesteamet og 

TRS, AMR.  

 

 



8. Personale  

Intet nyt 

 

 

9.  Meddelelser 

Skolebestyrelsens dag - Skolebestyrelsen inviteres på besøg på Frederikbjerg-skole. 

Tis og affald -Der er etableret en oprydningsturnus på skolen. Det boostes på 

fællessamling op til Påske.  

Skolens alkoholpolitik – En henvendelse fra nogle forældre, der ønskede at lave et 

arrangement for voksne. De havde fået et svar fra sekretærene om, at der ikke 

måtte drikkes alkohol på skolen. Dette har man været uforstående over for.  

 

 

 

 

 

 

 

 


