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SIDE 1 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 160922 

 

Vi starter med at se Martins musikvideo ”REN Ellevang” 

 

1. Bemærkninger til dagsorden,  

Herunder afklaring af, hvem der skriver til Forældrenyt. 

Det gør Anja. 

 

2. Præsentation af nye medlemmer af skolebestyrelsen 

Ditte Lyngby (pædagogisk leder og souschef), Peter Blirup Grønning(elevrådsformand) og Victor Jacobsen (næstformand elevråd) 

 

3. Elevrådets punkt  

Eleverne har kun haft konstituerende møde, men kan under dette punkt få lejlighed til at sætte ord på, hvorfor de har ønsket at 

deltage i elevrådet og hvordan de blev valgt til formand/næstformand. 

Peter fortalte at han var gået ind i elevrådsarbejdet fordi han gerne vil gøre en forskel for skolen. 

Victor fortalte at han synes elevrådsarbejdet lyder spændende. 

De er begge meldt på et kursus om hvordan man agerer som elevrådsrepræsentant i skolebestyrelsen. 

5. Bring your own device/Bilag 

Skolens anbefaling til "bring your own device" jeg (Anja) har oplevet lidt forskellige udmeldinger og ikke mindst mange forskellige 

forældreopfattelser af, hvad børnene skal bruge – jeg tænker det betyder, at der måske er nogen der køber for dyrt og ”ambitiøst” 

ind, når underne måske kan ”nøjes” med en Chrome Book. Jeg tænker den "officielle" udmelding fra skolen var noget "firkantet. 

Anbefalinger fra skolebestyrelse ift. at BYOD rammesættes mere ind i værdien af IT i undervisningen.  

Strategisk kunne det sendes ud midt i 6. klasse, så forældre var mere forberedt. 

Brevet bør indeholde et minimumskrav, så der ikke er elever, der tror, at de kan klare sig med smartpho-
nes. 

 

4.  Lokal udviklingsplan 

Ditte præsenterer overskrifterne for arbejdet med LUP´en og fortæller lidt om indholdet i hver af de tre udviklingsområder. Herefter 

er der mulighed for afklarende spørgsmål, samt en drøftelse af udviklingsområderne.  

Kommentarer: 
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Kommentar fra elevrådsformand omkring robusthed, som flere elever er blevet undervist rigeligt i  

Positiv tilbagemelding ift. at arbejdet med LUP er blevet gjort konkret og er koblet til hverdagen på skolen. 

Indsatserne opleves som meningsfulde. 

 

6. Forretningsorden for skolebestyrelsen/Bilag 

Der tages udgangspunkt i ”Vejledende forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde”. 

Det rettes, så der i stedet afholdes 1 i stedet for 2 møder med SFO-forældrerådet. 

Det fjernes, at der skal skrives under på tavshedspligt. 

LQ redigerer (redigeret version vedhæftet som bilag) 

 

7. I gangsætning af arbejdsgrupper 

- Kommunikationsudvalg 

Ønske om at gøre skolens og skolebestyrelsens arbejde synligt på skolen. 

Facebook opleves af skolebestyrelse, som svaret på de ønsker, der i forhold til kommunikation. 

Forslag om administrator for indskoling, mellemtrin og udskoling for at sikre helheden – skolebestyrelsen anbefaler lærerkræfter. 

Udvalget skal i gang og blandt andet afklare, hvem kommunikationen skal rettes til 

Udvalget består af: Helle, Robert, Martin C, Lisanette (Martin indkalder udvalget). 

-  

- Artefaktudvalget – der indkaldes til afklarende møde. Hvad er artefaktudvalgets rolle og opgave (MKF indkalder til møde). 

 

- Økonomiudvalget 

 

8. Status på brugen af de 2 millioner kroner 

- Hvad er planerne og hvad er sat i gang? 

Bilag vedhæftet 

1 mio. til renovering af toiletter 

Arbejdet med renovering af toiletter sættes i gang efter efterårsferien. 

400.000 til personalepleje 

Tages op i MEDudvalget for at sikre, at pengene bruges til det, medarbejderne oplever, at der er brug for. 
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400.000 til IT 

Der er indkøbt Crome Books for 100.000 

Der afventes beslutning i byrådet vedr. forslag om mere IT til skolerne. 

 

200.000 til bevægelsesfremmende miljøer. 

Bevægelsesarkitekter har tegnet forslag til et udvalg bestående af bevægelsesvejledere, Lisanette og Ole. 

Der skal prioriteres i arkitekternes forslag. 

Forhallen bør prioriteres. 

Artefaktudvalget har lavet et forslag til indretning af forhal – LQ drøfter med MKF 

 

9. Nyt fra personalet  

Nyt tiltag ”faglig klubmøder i husene” – TR og TRS afvikler møder i husene i pauser. 

Tilbagemeldinger fra huse:  

Lærer/pædagogsamarbejdet fylder meget – der er opmærksomhed på det, men også gode tiltag i gang.  

Mellemtrinnet opleves, som om der er ro på. 

I udskolingen opleves fremgang og bedre stemning. 

TR og TRS har øget opmærksomheden på kommunikation til lærerne omkring deres arbejde og skolebesty-
relsens arbejde. 

Arbejder på at skabe voksentraditioner, som kan øge fællesskabsfølelsen. 

Fokus på de gode historier. 

10. Meddelelser 

Forskønnelsesdag den 4. oktober – fagdag for alle elever. 

Ansættelser: Der er ansat en pedel i går – Jesper på 24 år. 

Ansøgningsfrist for pædagogisk leder for 0.-6. årgang på søndag. 

Der skal desuden ansættes en lærer og en sekretær. 

Der er ansat en socialfaglig medarbejder i lokaldistriktet (som vi deler med Bakkegårdsskolens lokaldistrikt). 

Hun er på skolen mandag og tirsdag.  

2. november: Dialogmøde med rådmanden på Elsted skole – mere information følger. 

11. Eventuelt 
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