
       
 

 

 

 
 
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 25.1.22 kl. 17.00 – 20.00 i 
H1 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Kristian Kjær (17.10 – 20.00), Camilla Bisgaard-Bobner, Martin 

Hersom Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold (online), Nina Saustrup  
Elevrepræsentanter: Selma Schmidt, Lucas Johansen 
Medarbejderrepræsentanter: Helle Helbo, Tue Andersen 
Ledelsesrepræsentanter: Michael Korsgaard Lund, Sidsel Rudbeck, Katja Uth, Christina Birch Mogensen 
Gæst: Flemming Larsen (17.00 – 17.20)  
Afbud: Martin Hersom Bien, Camilla Bisgaard – Bobner, Selma Schmidt, Michael Korsgaard Lund,  
Mødeleder:          Ordstyrer:           Referent: Katja Uth 
 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

492) Beslutning og 
velkommen: 3 min 

 

Hvem skriver ud til forældrene?  
 

Annemette 
 

493) Information: 15 
min 

Fællesrådet vil gerne sætte børn og unges vilkår og 
trivsel på dagsorden. Fællesrådets område dækker 
Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Fællesrådet er paraply for 
foreninger, institutioner. Kommunen anerkender 
fællesrådene som lokalområdenes talerør.  
Byrådet har besluttet, at der skal laves en helhedsplan 
for området – her vil fællesrådet gerne være på forkant, 
så børn og unge undgår at blive glemt og klemt i 
processen. Hvad skal der til for at gøre det for et godt 
sted for børn og unge? Hvor skal de unge mennesker 
have lov til at hænge ud? Hvad med de stille børn? Alt 

det vil fællesrådet gerne drøfte.  
Fællesrådet vil gerne bede skolebestyrelsen om at være 
med til at skabe denne debat, sådan så forældrene til  
børn og unge mennesker kommer til at præge debatten. 
Fællesrådet vil invitere til et møde for at drøfte, hvordan 
man kommer i gang med sådan en debat.  
Tidsplanen er at Flemming skal rundt på Elev og Elsted 
Skole, og selve helhedsplanen løber nok først af stablen 
efter sommerferien, men selve debatmødet skal ligge før 
sommerferien – Flemming vender tilbage.  

Flemming 
Larsen 



       
 

 

 
Se mere på www.8520.dk 

 

494): Oplæg 10 + 5 min  
 

Nyt fra eleverne: 
Eleverne har ikke holdt elevrådsmødet grundet Corona. 
Eleverne har kigget på, hvor ”vild med vilje” kunne være 
på skolens område. Evt. bag ved HUSET og bag ved D-
huset.  
 

Lucas 

495) Beslutning:  15 + 5 
min 
Princip og tilsyn 
 

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte 
af undervisningen – hvem bliver nr. 1 på punktet 
sammen med Kristian. Camilla bliver nr. 1 på punktet.  
 
Annemette har fordelt de andre principper, som gælder 
efter dagens møde. Man kan bytte indbyrdes, men giver 

Annemette besked, hvis der byttes.  
Camilla kan med fordel kigge på hvad frihedsgraden for 
folkeskolen kommer til at betyde for princippet. 

Ligeledes giver det mening at kigge på karakterfrihed og 
feedback - kultur.  
Bullet 3 for specifik (0. kl.) 
 

Annemette, 
alle 

496)  Drøftelse og 
godkendelse: 20 + 5 min 
Ordensregler 
 

Ordensreglerne skal lamineres, gennemgås og hænges 
op i klasserne. Ordensreglerne er godkendt.  

Annemette 

18.15 – 18.45 Pause  

497) Drøftelse og 
beslutning: 25+ 5 min 
Instagram 
 

Kan/skal skolen gå instagram for at brande sig selv?   
Slå kommentarspor fra. Fokus på det brede perspektiv 
frem for individet.  
Lad os søge inspiration andre steder: naboskolen, 
efterskoler mm.  
Kan eleverne også give deres ”take” på vores skole? 
Invitere børnene ind i det.  Obs på børnenes alder – 13 år 
er adgangsalder. 
Hurtigere adgang end det gamle spot on.  
Fremstilling af en politik, hvordan vi bruger Instagram.   
Link på Aula til instagram, så alle kan komme på.  
Facebook: forældregenerationen.  
Instagram: stor bredde ift. brugere. 
LinkedIn: Ledelsen ift. professionelle opslag.  
Skolebestyrelsen bakker op om at skolen går Instagram. 
Camilla kan evt. rådgive ind i processen.   
 

Katja 

499) Info: 20 min 
 

Diverse info fra skolen:  
 

Katja 

500) Info: 5 min Hvad skal skolens forældre vide noget om? 

• Fællesrådet 

• Nyt fra eleverne 

• Ordensregler 

Annemette 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instagram 

501) Godkendelse og 

underskrift af dagens 
referat 
Referat 
 

 Annemette 



  
25.01.22

Anne Mette Skjøttgaard

Godkendelse af skolebestyrelsesreferat

LYSTRUP
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