
        
 

 

Skolebestyrelsesmøde den 30.10.2018 kl. 17.00-20.00 i D1 
 
Forældrevalgte: Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Bien, 
Karina Veng, Mikkel Brunvold 
Elevrepræsentanter: Emma, Christoffer 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Poul Højmose, Katja Uth 
Gæst: Michael Korsgaard Lund; Rie Rossen 
Afbud: Mikkel Brunvold, Steffen Friis Brahe 
Mødeleder: Martin Bien Ordstyrer: Karina Poulsen              Referent: Poul Højmose 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

239) Info: 10 min 
Nyt fra eleverne 

Elevrødderne fortæller om elevernes indsatser, og hvad der rør sig 

hos dem. 

Emma taler om DM i fagene, Juniortalent og Science-
talent. Derudover tager elevrådet fat i elevernes 
medbestemmelse. 

Emma og 
Christoffer 
 

240) Orientering: 10  
Hændelsen  
 

KU informerer omkring hændelsen før efterårsferien med en mand, 
som greb ud efter en pige fra 4. årg.  
 

Katja informerer om skolens tiltag og reaktioner ifm. 
ovenstående hændelse. Handleplanen ifm. sådanne 
hændelser vurderes og omskrives løbende. Stor ros fra 
forældrerepræsentanterne til ledelse, lærere og 
pædagoger ift. håndteringen af situationen.  

Katja 

241) Orientering + Film: 10 
min  

Kommunikation  

Samarbejdsdagen omhandlede kommunikation og omsætningen af 
vores tre værdier: nysgerrighed – viden – glæde.  
 

Katja informerer om kommunikations-dagen til 
bestyrelsen. Skolens tre ord blev bearbejdet, diskuteret 
og sidenhen omsat til en lille kortfilm ud fra cases, som 
blev udleveret på dagen. Film fra dagen vises og 
diskuteres. Den samlede bestyrelse falder på halen over 
formandens skuespils-talenter. 
 

Katja/Rie 

242):  Info/Drøftelse: 30 
min 
Skolestart/skoleslut 

Skolestart og skoleslut – hvordan tiltrækker vi elever, tager godt 
imod skolestarterne og tager afsked med udskolingen? Michael 
beretter om tiltag for opstart, Charlotte og Thomas beretter om 
tiltag for udskolingen. 
 

Michael præsenterer skolens handleplan og tiltag for en 
god skolestart. Forskellige niveauer af processen 
beskrives fra ledelse gennem lærer til pædagog og 
dagtilbud. Der gives et kronologisk overblik over 
skoleårets tiltag. Tiltagene og arbejdsgangen diskuteres 
og især klassedannelsesprocessen er til debat. 
 
Charlotte og Thomas fortæller om skolens tiltag for at 
sikre en hensigtsmæssig overgang mellem folkeskole og 

Michael/ 
Charlotte og 
Thomas 



        
 

 

 

 

 

 

ungdomsuddannelse/10. klasse. Kommunikation til 
forældrene drøftedes. 
 

243)  Drøftelse: 20 min 
Kommunikation 
 

Oplæg til en kommunikationsplan. Generelt skole- elever – 
forældre – skolebestyrelse. Plan for Skolebestyrelsens opgaver.  
 

Ensrettet kommunikation igennem organisation og 
skoledistrikt. Forskellige kommunikationsveje drøftes og 
MEGET foreløbig strategi præsenteres og der føres 
debat pba. forældrenes ønsker og input. Ensartethed ift. 
struktur nævnes entydigt som et ønske fra forældrenes 
side. Det nævnes, at behovet for nyhedsbreve er større i 
indskoling, fader i mellemtrinnet og ”forsvinder” i 
udskolingen. Punktet tages op igen.  

Rie/Katja 
 
Martin 

Aftensmad 18.20 – 18.50 
 

  

244) Info/Drøftelse – 25 
min 
Stærkere Fællesskaber 
 

Stærkere Fællesskaber - oplæg fra Lederkonferencen - 
kommunalt tema. 
Hvad skal der kommunalt arbejdes med, og hvilke 
muligheder kan det give hos os.  
 
Katja præsenterer Stærkere fællesskaber. En film 
afspilles. Ikke et projekt, men en tilgang; systematik for 
læring og vidensdeling synes at være nøgleordene. 
Samarbejde er en organisations styrke ikke individuelle 
talenter.   

Katja 

245) Dialog: 25 min 
Case  

Med udgangspunkt i en case drøfter vi de muligheder og 
faldgruber i de forældrevalgtes arbejde i 
skolebestyrelsen.  
 
Skydes…  

Katja/ 
Camilla 

246) Info: 15 min 
Siden sidst 

Katja informerer om skolens aktuelle tilstand, herunder 
Fravær. 
Forældrerådene – forår? 

Katja 

247) Info til forældre fra 
skolebestyrelsen: 5 min 

Hvad skal skolens forældre vide noget om? Martin 

Punkter til kommende 
møder  

Antimobbestrategi 
Forældrearrangementer 
Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm 
Skolebestyrelsesdag 
Mad og måltidskultur 
Foreningsarbejde 
Struktur og Rammer for at skabe den bedste skole 

 

Næste møde tirsdag den 27. november, kl. 17.00 


