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Næste Skolebestyrelsesmøde : Onsdag den 28/3 

Skolebestyrelsesmøde d. 22/2-2012 
 

Tilstede: Mie Tirstrup Bruun-Hansen (formand), Peter Marker, Erik Bendix Jensen (begge 
forældrerepræsentanter), Steen Helles (SJ - leder), Steffen Friis Brahe (SB - administrativ leder), 
Ann Stoltze (AS – SFO leder). Desuden var der deltagelse af Randi Christensen Stabell og Heidi 
Krogh Andersen fra SFO’s forældreråd (repræsentanter). 
 
Afbud fra: René Berg (næstformand), Mette Gundorph Wihlborg, (forældrerepræsentanter), Ulla Jul 
Madsen (UM – lærer), Mette Purup (Me – lærer), Morten Fjord (MN - pæd. leder), Asbjørn Eeg Schøler, 
Mette Weje Andersen(elevrepræsentanter). 
 
1) Godkendelse af dagsordnen 

- Peter har indsendt enkelte punkter, som vi vil tage løbende 

- Afledt af de mange afbud revurderes punkterne og flere udsættes til næste gang 

- Forældretilfredshedsundersøgelsen fremrykkes idet der er deltagelse af SFO forældreråd 

- Revurderet dagsorden godkendt.  

 

2) Godkendelse af referaterne fra de foregående møder 

- Der er et ønske fra skolebestyrelsen   

1) At referaterne er lette at komme til, således det arbejde bestyrelsen går og laver synliggøres 

mere. 

2) At der lægges en nyhed ud med link til referatet – i personale intra. 

3) Om en frist på 3 dage til godkendelse af udsendte referater 

 

- Referat fra ekstraordinært møde og seneste møde godkendt 

 

3) Forældretilfredshedsundersøgelsen (fremrykket punkt pga deltagelse fra sfo forældreråd.) 

- SFO ligger på niveau med Kommunen, til en anelse over. 

- Væsentlige fremgange på  1- udendørs faciliteter og arealer 

2- SFO evne til at udfordre det enkelte barn 

3-aktiviteter i SFO 

4-de fysiske rammer indendørs 

- Ingen negative udviklinger i punkter i forhold til sidste undersøgelse. Meget få punkter hvor vi 

ligger under kommunen og det kun yderst marginalt.  

- Ann gav en tolkning af hvordan hun læser undersøgelsen og årsagssammenhænge. 

 

- Undervisningen; vi ligger på den gode side af midten i flere centrale spørgsmål. 

- Skole-Hjem samtalerne, og kontakt med personalet er gået meget frem og er på højt niveau. 

- Lærernes tid til den enkelte elev rangeres lavest og det er det samme i hele kommunen 

- Har vi en opgave i at synliggøre, at vi (i forhold til andre skoler, som scorer højere, men reelt ikke 

har så gode faciliteter) har en opgave i at formidle hvad det egentlig er vi har og hvilke muligheder 

det rummer. Her tænkes på smartboard, bestående it faciliteter og ikke mindst indendørs fysiske 

faciliteter? 

- Bestyrelsen bemærker vigtigheden i at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i det 

enkelte barn.  
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- Vi ligger markant højere end resten af kommunen i relation til bl.a. skolens indsats for at forberede 

eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Og det arbejder tager jo udgangspunkt i det 

enkelte barn. 

- Vi ligger også klart over middel på samarbejdet mellem pasningstilbuddet og skolen i forbindelse 

med overgangen. Et målepunkt vi er stolte af for det er der arbejdet meget med. 

- Umiddelbare temaer; indendørs toilet forhold, ledelsens evne til at sætte grænser - specielt på 2 

årgange. Ny legeplads. 

- Bestyrelsen opfordrer til der laves nyhed på baggrund af undersøgelsen. Da vi godt kan være stolte 

over besvarelsen. 

- Bestyrelsen og ledelsen laver en ”appetitvækker” omkring de gode historier der ligger i 

forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 

4) Fastlæggelse af næste møde 

 

Onsdag den 28/3 er besluttet. 

 

5) Opfølgning på sagen i 2.b. og klassesammenlægningen 

Forældremøde i morgen aften. Det er et møde foranlediget af den indsatte AKT medarbejders 

observationer og oplevelser. Det undersøges p.t. hvilke ønsker forældrene har i relation til de 

kommende klasser og hvordan fordelingen bliver. 

Uge 11 sker sammenlægningen og umiddelbart derefter holdes der forældremøde i de nye klasser. 

6) Debat-blog – næste gang 

7) Principper for rummelighed – næste gang 

 

8) Kvalitetsrapporten 

Sendes rundt så alle kan få et indtryk af hvad den rummer. Som forberedelse til behandling på næste 

møde. 

 

9) Meddelelser 

Forældreråd SFO – forespørgsel omkring at integrere SFO forældreråd, som deltagere i 

skolebestyrelsesmøderne. Tages op næste gang med henblik på beslutning.  

(SFO punkterne skal lægges først på mødet). 

 

10) Eventuelt 

Skolevejsanalysen –  

Visionsarbejdet – vi går efter bestyrelsesmødedatoen den 7. maj 2012. 

8-årgang – lige nu ser det ud til at der bliver 50-52 elever i de kommende 9. klasse. Det ser dermed 

3 stk. 8. klasser bliver til 2 stk  9. klasser i næste skoleår. Udmelding sker hurtigst muligt. 

 


