
 
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 7. januar kl. 17.30 – 20.00 
 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa, 
Marcus, Henriette og Helle  

 
Fraværende :  
 
Fraværende med afbud: Marcus 
  
Ordstyrer: Louise L 
Referent:  Henriette 
 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Punkter til eventuelt 

Ingen punkter. 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Ingen nye meddelelser i dag. 
 

b) Elevrådet 
Der var ønsker fra 7. klasserne om, at de må være inde og gå i byen. Det er 
blevet lukket ned. Hvornår bliver vores toiletter, der er under renovation 
bliver færdige. Helle kontakter Tommy (pedel) med dato. 
Der blev talt om en ordning om, at samle skrald i skolegården. 
Der var et ønske om lektietid i timerne.  
Meget gerne flere ramper i skolegården. 
Ønske om en ”kæledyrsdag” fra enkelte elever eller klasser. 
ARLA automat – hvordan skal betalingen være? Skal det være kontant, 
MobilePay eller andet? 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
Vi har haft Lucia og juleafslutning i kirken. Rigtig god oplevelse med mange 
gode aktiviteter. 
SFO´en er startet op på HOPLA. Der bliver sendt besked til forældrene, så 
de ved hvornår der er præmieoverrækkelse. 
 
 

d) Ledelsen 
Tak for julegaven. 
Vi har haft et travlt efterår med mange aktiviteter og anderledes uger. 
Vi har haft valgfagsuge og der kommer en mere som enten er en valgfagsuge 
eller en faguge.  
De næste måneder bliver lidt mere rolige med almindelige 
undervisningsuger. 
Næsten alle MUS-samtaler er gennemført. Det har været meget positivt. 
Vi har lærermøde i morgen, hvor vi så småt begynder på planlægningen af 
det nye skoleår. 



 
 

 
4. Skoleårets ferieplan 19/20 

Den kommunale ferieplan er delt ud til alle.  
Sidste skoledag for 9. klasserne er planlagt til den 27. maj 2019 

 
5. Psykisk APV 

Et samlet resultat af APV´en er delt ud til alle. 
Vi har en høj svarprocent, hvilket vi er rigtig glade for. 
Vi ”dykker” ned i svarene og vælger fokuspunkter ud. 
Efterfølgende bliver resultatet gennemgået med personalet. 
AMR opfordrer alle ansatte, der bliver udsat for vold eller andet, til at få det skrevet ned. 
 

6. Nationale test 
Vi har taget de frivillige nationale test på alle de årgange, hvor der er test til. 
Vi vil gerne blive meget bedre til, at hjælpe eleverne og personalet og arbejder på en strategi, 
der skal skabe en mere positiv og ensartet testkultur på skolen. 
Vi vil udarbejde en vejledning i og hjælp til udførelsen af testene, hvor ledelsen er med til at 
udstikke retningslinjen. 
Vi vil bl.a. afholde cafemøder for alle medarbejdere, arbejde med træningsøvelser og generelt 
forberede eleverne til testene. 

 
7. Arbejdspunkt med skolens principper 

Vi arbejder med ”Retningslinje for ændring af klasser – ny klassedannelse”. 
Vi har drøftet princippet og kommenteret på det. Det nuværende er fra 14.12.2012. 
Ledelsen kommer med et udkast, der er tilrettet ud fra kommentarerne. Udkastet kommer 
med til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ledelsen har brug for en drøftelse af vores princip for skole/hjem-samtaler. 
De kan være spredt over meget lang tid/mange dage. Enkelte lærere kan have flere 
skole/hjem-samtaler (f.eks. 3 matematikhold) hvor andre kun har en eller ingen. Kan vi tænke 
planlægningen helt anderledes til næste skoleår? 
 
Har vi brug for 2 planlagte samtaler, eller kan vi nøjes med en samtale og løbende dialog 
mellem forældrene og teamet omkring eleven? 
 
Vi tænker den ene samtale kunne ligge i november. Holde fast i to forældremøder, og håbe på 
et større fremmøde på alle årgange.  
Mere fokus på læringssamtalerne og elevplanen. 
Vi håber på, at AULA bliver bedre i forhold til elevplaner, hvor evalueringen kan følges. 

 
8. Valg af ordstyrer til næste møde 

Louise D 
 

9. Lukket punkt 
 

10. Eventuelt 
 
Ingen punkter. 
 

 
w 

 
 
 



Pkt. kommende møder:  
 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Princip for skole/hjemsamarbejde  
 Udviklingspotentiale i SFO 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 
 Nationale tests 
 Kostpolitik 


