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Referat: 
 
1. Godkendelse af referat 
  
 Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Rundtur med bestyrelsen til skolens nye faciliteter – forberedelseslokaler, mødelokaler og 

pædagogisk læringscenter. 
 

Bestyrelse var rundt og se alle skolens nye tiltag, lokaler, apparatur mm.  
 

3. Bestyrelsens deltagelse i forældremøder – fælles oplæg og fokus 
 

Bestyrelsen blev enig om, at det er væsentligt at få fortalt om følgende ude på 
forældremøderne: 

• Få fortalt skolens øvrige forældre om, hvad de kan bruge skolebestyrelsen til, herunder 
hvornår det er skolens ledelse, klassens lærere eller skolebestyrelsen man er i dialog 
med. 

• Få fortalt hvilke områder eller emner skolebestyrelsen arbejder med fremadrettet, samt 
få fortalt hvad skolebestyrelsen er i gang med at udarbejde pt. eller allerede har taget 
stilling til fx principper eller retningslinjer. 

• Få fortalt hvordan man som forældre kan komme i kontakt med bestyrelsen samt 
inspirere bestyrelsen til at sætte fokus på et område, man ønsker at få taget op i 
skolebestyrelsen. 

• Være med til at bære de gode historier ud til hele forældrekredsen og få bragt de gode 
historier fra forældrekredsen tilbage til bestyrelsen. 

 
Forældremøderne skal fremadrettet planlæges sådan at de placeres på årgange på samme dag 
og tilknyttes en repræsentant fra bestyrelsen samt en repræsentant fra skolens ledelse allerede 
fra skoleårets start. 
 

4. Drøftelse af princip for brug af mobiltelefoner 
 

Der er en generel oplevelse af at mobiltelefoner er en integreret del af alles hverdag -både 
børn og voksnes, men skolen og bestyrelsen bliver nød til at forholde sig til, hvordan vi 
ønsker at den skal benyttes. 
Alle er interesserede i at mobiltelefoner ikke skal være et forstyrrende element for elevernes 
læring og trivsel når de er i skole.  



Der var i bestyrelsen en generel holdning til at telefonerne skal være væk (fx tasken eller 
skab) i undervisningen, med mindre en lærer eller pædagog har givet lov til at benytte den i 
undervisningen/SFO’ en til en given undervisningsopgave. 
Det er problematisk at der til nogle undervisningsmaterialer er APS tilknyttet som eleverne 
kan bruge via deres telefoner/tablets. 
Det er centralt at vi får en beskrivelse af, hvordan vi forventer eleverne anvender deres 
telefoner fornuftigt når de er i skole –det er blot voksenstyret, hvornår og hvordan telefonen 
skal bruget til at øge elevernes læring i en undervisningssituation. 
 
Skolebestyrelsens inputs tages med i drøftelser med lærer, pædagoger og elevråd for 
udarbejdning af en retningslinje. 
 

5. Kommunikation bestyrelsen 
 

 Skolebestyrelsen vil i næste infobrevsørge for at få skrevet omkring, fordybelsescafeer samt  
 en generel skrivelse omkring, hvad der er af nye tiltag og etableringer på skolen. 
 En beskrivelse af, hvordan vi er kommet i gang med reformens indhold og hvordan det er  
 grebet an. 
 Få skrevet med at bestyrelsen lige nu arbejder på at lave et oplæg omkring mobiltelefoner. 
 
6. Meddelelser  

a) Formanden  
At bestyrelsens medlemmer gives adgang til ”Forældre & skole”. 

b) Elevrådet  
Der er valgt formand og næst formand der inviteres til bestyrelsesmøder. 

c) Medarbejderrepræsentant 
Intet. 

d) SFO  
Intet. 

e) Skoleledelsen. 
Lektiecafeen er frivillig og for alle elever -men i 0-3 klasse tilbydes elever 
der fravælger lektiecafe et andet pædagogisk tilbud, hvis de efterfølgende 
skal i SFO. Der udbydes forskellige typer aktiviteter/lektiecafeer som 
eleverne i 0.-3 klasse kan vælge sig til.  
Der arbejdes på at oprette forskellige lektiecafes aktiviteter for 0-3 klasse i 
Intra sådan at forældre kan vælge en aktivitet til for deres barn for en periode 
af fx 4 uger. 
Der efterspørges et tilbudt kommunalt kursus i forhold til pædagogernes 
undervisningsopgaver i fx lektiecafeen og den understøttende undervisning. 
Det undersøges om der kan etableres et digitalt registrerings system som 
eleverne kan benytte når de kommer/går i SFO –KUK har erfaringer på dette 
område. 
 
Den. 23-24. januar 2015 afholdes Tårnborg konferencen, men bestyrelsen 
ønsker ikke at deltage grundet økonomi. 
 
Det er vandskader på kontor, bibliotek mm grundet regnskyl i weekenden. 
 
Der arbejdet pt. på at tilpasse budget 2015 i forhold til det kommende elevtal 
mm.  
 
 
 

7. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt). 
Lilian Jørgensen 

 



8. Evt. 
Mange elever i KUK giver udtryk for at skoledagene er blevet mere alsidige og positive. 
 
 
 

 


