
        
 

 

Skolebestyrelsesmøde den 28.11.2017 kl. 17.00-20.00 
 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla 
Bisgaard-Bobner, Martin Bien, Dorthe Møller 
Elevrepræsentanter: Emma, Julie 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund (fra punkt 164), Poul Højmose (ikke med til 164 & 165), 
Katja Uth. Gæst: Rie Rossen 
Afbud: Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner 
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Thomas Grønborg              Referent: Steffen Friis Brahe 

 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

162) Info: 10 min 
Nyt fra eleverne 
 

Valgfag har været på elevrådsmøde og der arbejdes videre i 
klasserne på at kunne bringe et input videre. 
Sociale medier har også været oppe at vende. Eleverne ser ikke 
store problemer – tonen er god. 
Formand og næstformand har været på kursus i forhold til 
hvordan eleverne kunne ”byde ind” i skolebestyrelsen.  
UU hjælp og ”erhvervs-”vejledning til at vælge retning – der er et 
behov for øget information.  
Elevrådet vender tilbage efter behandling på elevrådsmøde 
hvorvidt punktet skal på et kommende skolebestyrelsesmøde. 

  

Julie/ 
Emma 

163) Dialog: 15 min 
Valgfag 

Endelig beslutning om skolens valgfag 

En fortsættelse af punkt 144, som blev udskudt fra september 
mødet, da eleverne ikke var tilstede. 
Der er p.t. igangsat en proces hvor både lærerne har evalueret 
på bestående valgfag og valgfagsprocedure og eleverne ligeså.  
Et billede tegner sig i forhold til hvordan valgfagene skal udbydes 
næste år.  
I april / maj (afhængig af fagfordelingen) er tanken, at vi holder 
en seance, hvor eleverne vil kunne høre om fagene.  
Den praktiske del omkring planlægningen og valget af fagene er 
et element vi ønsker skal forløbe mere gnidningsfrit også således 

vi minimerer omvalg. 
Indholdet af valgfagene – variationen af og den konkrete 
afholdelse (hver mandag vs større fleksibilitet) er et fokuspunkt. 
Ung i Aarhus’ afholdelse af valgfagene i år har ikke været 
optimal. Aftalerne omkring samarbejdspartnere er et tema i 
valgfagssnakken. Der aftales at vi skriver et brev til UU Aarhus. 
 
Et princip for skolens udbud af valgfag skal blive et produkt af de 
processer som p.t. pågår. 
 

Steffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Action 
Stine  
Poul 



        
 

 

 
Næste møde er 12/12-2017, kl. 17.00 

164) Dialog: 60 min 
De tre ord  
 
 

Opfølgning på fællesdagen og beslutning omkring skolens tre ord.   

Alle fortæller om deres første prioritet, anden og tredje prioritet 
Vi fortsætter i tråd med den demokratiske proces, som er i gang 
sat på visionsdagen med personalet, nemlig at ordene med de 
fleste stemmer ”går videre”. 
Efter både en tilkendegivelse, en snak om ordene med gentagne 
delaccepter har vi fundet 2 af de 3 ord. Når vi den 12/12 finder 
det sidste ord vil ordene blive offentliggjort ligesom det videre 
arbejde vil blive konkretiseret.    
De sidste ord skal findes blandt 4 ord som ligger meget lige og 
opgaven til næste bestyrelsesmøde er, at sammensætte et af 
dem med de 2 besluttede ord og ”smage” på sammensætningen. 

Katja sender inden mødet ”definitionerne” af ordene ud.  
 

Katja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action KT 

165)  Info: 10 min 
Siden sidst 

Ledelsen giver vue over det, der er sket på skolen, siden vi sidst sås.  

Nyhedsbrev er netop sendt ud indeholdende nye ansættelser, 
mobilepay, etablering af SFO forældreråd samt høringssvar Nye. 
 

Katja  

Aftensmad 18.35-19.05 
 

  

166) Dialog: 20 min 
Kvalitetsrapporten 

Kort præsentation af rapporten, samt beslutning om, hvem der skriver om 

rapporten for skolebestyrelsen og hvem der deltager ved kvalitetssamtalen 

den 31.1. 2018 kl. 9.00-11.00. Deadline for rapporten 20.12.2017 

 

Til næste bestyrelsesmøde tager bestyrelsen stilling til, om de 
kan deltage i kvalitetssamtalen samt indsender input til eventuel 
indføring i rapporten.  
Målet til næste bestyrelsesmøde er, at vi dér udfærdiger 
skolebestyrelsens udtalelse til rapporten. 
 

Steffen 

167) Dialog: 10 min 
Årshjul 

Færdiggørelse af skolebestyrelsens årshjul 
Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

Steffen 

168) Dialog: 20 min 
Samfundsfag 

Hvordan kan vi som skole bruge eller ikke bruge f.eks. 
Mohammedtegningerne?  
Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

Thomas  

169) Dialog: 5 min  
Skolebestyrelsens punkt 

til Intra/hjemmeside  

Ledelsen har netop udsendt nyhedsbrev til forældrene og der vil 
komme et god jul nyhedsbrev igen i december. 

Anne-
mette 

170)  
Punkter til kommende 
møder  

Januar: planlægningen for det kommende år, 
kontaktforældrepjece, princip erhvervspraktik, princip for skolens 
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, 
antimobbestrategi, klassedannelse, 
 
Februar: Vikardækning, Tema – skolefester- input fra forældre 

 



11 2017

Arbejde med 
inputs i 

faggrupper 
Lærere 21/11

Pædagoger 24/11

31/1 kl. 9.00  Ca 4/12 Feb-juniUge 47 2018

Proces i forhold til kvalitetsrapport (LUP)

23+28/11 20/1212/12


	2017-11 Referat
	Bilag 1

