Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17.00 – 19.00
på kontoret
Deltagere: Dorthe, Mette, Susan, Jens S.H., Kristine M., Christina, Kenneth, Jens,
Ulrich, Thomas, Flemming, Hammar, Mimo, Søren, Jan,
Dagsorden og referat
1.Godkendelse af dagsorden og referat
Skolevej bliver til drøftelse
Dagsorden og referat godkendt.
2.Meddelelser fra
2.1 Ledelsen
Skolevej
Thomas skriver til forvaltningen for at høre, hvilke af de i skolevejsanalysen
prioriterede projekter, der bliver realiseret. Dette for at afklare, hvilke områder,
bestyrelsen måske skal gå videre med.
Der er nu aftalt bustransport fra Onsholtsvej, men p.g.a. afstandskriteriet for børn
fra 0. – 3. klasse, og ikke, fordi vejen er usikker.
Søren mener, at Teknik og Miljø har en anden vurdering af Ravnsbjergvej – dette
undersøges.
Parkeringsrondellen: kys og kør og parkerings-pladsen er meget kaotisk om
morgenen.
Gode ideer? Hammar – lav en kampagne med skolepatruljen, der viser forældre,
hvor de må/skal parkere om morgenen.
Nudging? Tegne stier for børnene, for at vise, hvor de må gå?
Kan personale ikke parkere et andet sted?
2.2 Elevrådet: der er holdt to møder; nye medlemmer af elevrådet kom med
ønskesedler fra deres klasser; der er valgt formand, der er udarbejdet
retningslinier for brug af multibanen, talt om skolens værdier og regnskab i
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forhold til ting, der bliver ødelagt. Eleverne vil gerne have indrettet gangarealer.
Gentagelse af julearrangementet for at tjene penge til at købe legeting m.m.
2.3 Andre
Tilmelding til dialogmøde 8.11.på Rådhuset; der er mulighed for at melde emner
ind; forslag ”Skolevej”
3.Evaluering af Committee Europe – drøftelse af mulige fremtidige scenarier
Altenburg, Valencia 2019 – udbredelse af konceptet til hele skolen.
Hvordan kan forældrene involveres mere, bedre og tidligere i CE, både, når eleverne
skal ud eller når vi skal være værtsby?
Forældremøde VEDR. Altenburg finder sted d. 31.10. Herefter burde vi hurtigt ud
med planerne for Valencia for at tale om og finde ideer til finansiering.
Emnet tages op igen på skolebestyrelsesmøde, når vi er videre med strategien.
4.Bred forældreinddragelse – hvordan får vi flere forældre til at deltage i skolens liv?
Herunder drøftelse af indhold og tidspunkt for fælles klasseforældrerådsmøde
Hammar: forældredag på skolen, så forældrene kan se, hvor hårdt det er at gå i
skolen.
Mimo: skole som i gamle dage
Der er enighed om, at et møde tilsvarende sidste års skal holdes igen.
Lave samkomster, hvor der ikke tales så meget, men hvor man er sammen om andre
aktitivteter.
Skal man lave et lille ”eventudvalg”?
Der er ikke en helt entydig afslutning/beslutning på punktet, fordi bestyrelsen
trænger til inspiration, eventuelt fra elevrådet.
5.Principper. Vi mangler en del lovpligtige principper, og der er kommet krav om
nogle nye. Vi drøfter, hvordan vi griber det an – se vedlagte hæfte fra Skole og
Forældre
6.Evt.
Skolefoto: pakkeløsninger er for dyre.
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