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SIDE 1 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag d. 6.juni 2017 OBS. kl.18.00 – 21.00 

I personalerummet 

 

Der afholdes et kortere bestyrelsesmøde, hvorefter vi afslutter skoleåret med mad & drikke 

1. Bemærkninger til dagsorden, 

Ingen bemærkninger 

2. Elevrådets punkt  

Fraværende 
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SIDE 2 

DRØFTELSE 

3. Forældretilfredshed 2017 

Lisanette kommenterer resultatet i sammenligning med 2015 og fremhæver pointer som forekommer væsentlige. 
Herefter mulighed for kommentarer og spørgsmål fra øvrige. 

Lisanette fremlagde resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen. Hun fremhævede følgende (bestyrelsens evt. 
kommentarer står under præsentationen): 

 Den samlede tilfredshed er steget lidt. 

 Der er markant flere forældre som vil anbefale skolen til andre forældre. 

 Undervisning set som fagligt udbytte, ligger vi uforandret, men vi ligger ret pænt. 

 Vi er steget lidt i forhold til motion og bevægelse, det dækker dog over en diversitet på området. 

 Vi er faldet i forhold til inddragelse af omverdenen, LQ kan ikke helt genkende billedet.  
o Da eleverne er meget ude af huset. Men hvis spørgsmålet tolkes som lykkedes man med den åbne 

skole, så kan vi godt arbejde mere med det. 

 Vi er også faldet lidt i forhold til at gøre klar til ungdomsuddannelse. Vi skal arbejde med at tydeliggøre hvordan 
vi arbejder med det. 

o Fra bestyrelsen kunne der godt være et større ønske om, at man fra skolens side kunne informere 
bredere og mere om hele paletten for ungdomsuddannelser. Særligt efter at UU er beskåret.  

o Det er ikke nok at vurdere uddannelsesparatheden, man skal også arbejde med relationerne, orien-
tere om de forskellige muligheder etc. 

o Skolen vil arbejde videre med overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse 

 Vi har fået forbedret vores resultater i forhold til arbejdet med at forhindre mobning. Det er meget positivt. 

 Forældresamarbejdet halter lidt iflg. Forældretilfredshedsundersøgelsen. Både i forhold til vores digitale kom-
munikation men også i forhold til vores vejledning af forældrene. 

o Vi har måske været lidt indadvendte de seneste år, men måske Facebook og ikke mindst Ellevang 
Festuge kan være med til at forbedre resultatet. 

 Kontakt til skolens ledelse er også faldet lidt. Der kan være flere tolkninger af dette, vi har manglet en leder i en 
periode etc. 

 Vurderingen af de fysiske rammer er steget mærkbart. Det er nok et resultat af at vi har arbejdet meget med 
dette i det forløbne år. 

 Overgangen mellem dagtilbud og skole er faldet markant. Det vil Lisanette kigge på. 
o Der er oplevelser af, at det er svært for forældrene at komme med deres vurdering af om børnene er 

klar til skolen etc. 

Fra kommentarerne havde LQ uddraget følgende: 

 Meget ros til lærere og pædagogers arbejde 

 Tilfredshed med de nye toiletter 

 Positive kommentarer om at det er dejligt, at det er en skole med plads til mange forskellige slags børn 

 Godt med kontakt til lokalsamfundet 

 Læsebåndet får ros 

 Stor kritik af de lange skoledage (vi orienterer om det i beretningen og via Forældrenyt) 

 Kritik af rod og skidt på skolen 

 Manglende fokus på bevægelse 

 Kritik af overinformation på forældreintra 

Konklusionen er overordnet set fremgang. 
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SIDE 3 

Dialog om offentliggørelse af resultaterne: 

 Forældretilfredshedsundersøgelsen lægges på hjemmesiden, samtidig med at vi skriver hvad vi vil bruge den til + 
et par highlights.  

 Det er frivilligt om man vil lægge ud på klasseniveau. Dialog om det vil være etisk rigtigt. Vi vil have fokus på 
helheden, og dem der er interesserede kan evt. selv gå længere ind i undersøgelsen. 

Ledelsen vil vurdere offentliggørelse og kommentarer på baggrund af bestyrelsens input.  
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SIDE 4 

BESLUTNING 

 

4. Formandens beretning 

Anja fremlægger beretningen. Herefter mulighed for kommentarer og spørgsmål. 

Anja fremlagde beretningen. 

Kommentarer: 

 Der går 889 elever på skolen 

 Overveje at præcisere at dagen forkortes med 2 lektioner 

Anja sender beretningen til MKF, der får den lagt på intra, Facebook etc. 

 

 

5. Skolebestyrelsesseminar lørdag d. 26. august kl. 10-17 

Skolebestyrelsen har på tidligere møde besluttet at det overordnede tema for det kommende skoleårs arbejde i skole-
bestyrelsen er begrebet ”samskabelse”. Der er mulighed for at komme med forslag til indholdet til seminaret i august. 

Hotel Marselis er bestilt. Helle, Anja, og Lisanette laver dagsorden.  

 lejrskoler 3 i ens skoletid? 

 Flere obligatoriske skole/hjem-samtaler? 

 Kontaktforældre og forældreråd. 

  

 

 

 

6. Skolebestyrelsesmøder kommende skoleår – der udsendes en mødekalender, når nedenstående er af-
klaret. 

Det foreslås at møderne afholdes mellem kl. 18-21 om tirsdagen. Lisanette sender et forslag ud til datoer. . 

 

 

 

7. Kort nyt fra personalet  

 

8. Meddelelser 

Orientering om ny ansættelser. Skolen har ansat Nanna, Kirstine og Nikolaj i kommende skoleår.  
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SIDE 5 

Kommunikation om den kortere skoledag i forældrenyt 

 

9. Eventuelt 

Ellevang Festuge 

Legepladssikkerhed/opsyn 

Skolebestyrelsen på hjemmesiden: 

 Tvivl om hvor referaterne ligger på hjemmesiden, MKF følger op. 
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