
 

Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 3. oktober 2016 

Kl. 17.30 – 20.00 

 
Deltagere: Thomas (konst. skoleleder), Lotte (formand), Anette, Louise, Henrik, Peter, Mie 

(elevråd), Frederik (elevråd), Lilian (konst. afdelingsleder) 

 

Fraværende : Heidi, Louise. 

 

Fraværende med afbud: Birgitte (medarb rep), Louise  

 

Ordstyrer: Lisbeth Freitag 

 

Referent: Lilian Jørgensen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Punkter til eventuelt 

Sag vedr. fodgængerfelt/trafik sikkerhed 

 

 

3. Meddelelser  

a) Formanden 

 Ekstra punkt til kommende møder – ny skolestart/første dag. Dette 

punkt drøftes når vi nærmere os slutningen af skoleåret. Denne 

dialog skal drøftes sammen med lærer/pædagoger.  

 Kigge budget i forhold til elevrådet – elev ønsker. Skal med på næste 

bestyrelsen. 

b) Elevrådet  

 Ingen  

 

c) Medarbejderrepræsentant 

 Ingen 

d) SFO  

 Arbejder med halloween festen 28 oktober 2016. 

 

e) Skoleledelsen 

 Åben skole – program er udarbejdet. Thomas gennemgår 

programmet 

 16. januar 2017 er formand Lotte inviteret til et seminar på 

Klarskovgaard. 

 14. oktober er der skolernes motionsdag (inden efterårsferien)der e 

indkøbt juice og æbler til alle elever. 

 Drøftelse af trafik sikkerhed. Se punktet evt. 

 

4. Planlægning af dialogmøde den 10.oktober. 

Dialog mødet er den 14. november 2016 kl. 18.30 -20.00 

Der blev drøftet flere muligheder for indholdet til dialogmødet med forældrerødderne.  

Blandt andet om mødeindholdet skal være med afsæt fra tidligere møde, drøftelse af 

forældredeltagelse til forældremøder, arrangementer m.m.  



Input til noget der rør sig som kan bringes videre til skolebestyrelsens arbejde.  

Hvordan ser forældrene en god elev plan kan se ud.  

 

Aftaler:  

 Stort set hele bestyrelsen deltager – så vidt det er muligt 

 Lotte byder velkommen og fortæller om referatet fra forrige møde 

 Forældrene sættes i to grupper, der drøfter sammen, derefter summer 

bestyrelsesmedlemmer op i plenum,  

 Det er drøftes i plenum, er det der arbejdes videre med næse år i skolebestyrelsen  

 

 

5. Godkendelse af evakueringsplan (se bilag) 

Evakueringsplanen blev gennemgået. Rettelser blev skrevet ind og efterfølgende godkendt. 

  

6. Valg af ny næstformand. 

Henrik melder sig til næstformand pr. d.d. 

 

7. Arbejdspunkt Ro/uro:  

Drøftelse af ramme og indhold til elevplanerne set med forældreøjne. Vi skal have en drøftelse af 

elevplanen som arbejdsredskab, der skal understøtte dialogen mellem skole og hjem og som skal tage 

udgangspunkt i den enkelte elevs sociale- og faglige læring. 

Formålet er at kvalificere udviklingen af en elevplan, der kan være med til at skabe dialog samt 

fysisk og mental ro hos vores elever. 

 For at bidrage til at skabe ro, skal forældrene vide hvad de skal arbejde med – Fokus på at 

italesættelse hjemme, så eleven ved hvad kravene er. 

 Elevplanen skal løbende kunne læses og opdateres.  

 God elevplan for en elev – synlighed (Hvad vi skal arbejde med for synlighed) 

 Elevplan skal være et aktivt dokument, hvor der kan aflæses faglighed og udvikling. 

 Sproget der benyttes i elevplanerne – skal være elevernes sprog.  

 Elevplanen skal vær levende og den skal være udviklingsorienteret med klare mål for 

progression, både fagligt og socialt. 

 Kan der være behov for at I som forældre kan skrive i elevplanen? Dynamisk redskab til 

elever, forældre og lærer. 

 God ide at elevplanerne blev udfyldt sammen i forbindelse med læringssamtalerne. 

 Trivselsmålingerne tænkes ind i elevplanerne. 

 

 

8. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 

 Henrik er mødeleder 

 

 

9. Evt. 

Mail fra projekt medarbejder Slagelse Kommune i forhold til trafik sikkerhed. Peter svare 

tilbage. Peter sender hans skrivelse til kvalificering i bestyrelsen.  

 

Pkt. kommende møder:  

 Brug af energidrik i skole og SFO tid 

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens kost politik – gennemgang 

 Nyskabelse af første skoledag. 


