
Referat af skolebestyrelsesmøde 24.05.18 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden godkendt 

Referat godkendt 

Der opfordres til, at referaterne bliver sendt ud sammen med dagsordenen 

 

2. Meddelelser: 

Ledelsen: 

Fagfordelingen for det kommende skoleår er ved at være på plads 

Vi er ved at ansætte pædagoger til de to nye specialklasser 

Vi går snarest i gang med skemalægning – på skolebestyrelsesmødet den 20.6. drøftes skemalægningen 
kort i bestyrelsen. 

Vi har indledt et samarbejde med HHX – en prøveperiode på tre måneder om udsalg af mad i den store 
pause. Vi skal stille med en økonomisk garanti i denne periode. På den længere bane vil vi, i tilfælde af den 
forventede succes, gerne arbejde med at man kan forudbestille mad  

Udgangstilladelsen inddrages i det kommende skoleår for vores 8. og 9. klasser. Pauseaktiviterne for hele 
skolen udvikles i samme ombæring. Vi vil gerne bevæge os væk fra vagt-begrebet og i stedet være voksne, 
der faciliterer meningsfulde fællesskaber, der reelt giver pauser til elever og lærere. Vi skal lave en særlig 
ordning for vores 10. klasser – herunder også diskutere hvad vi vil gøre ift rygnings-forbuddet 

Sb-formandsskabet: 

Husk dialogmødet det 30.5. kl 19-21 

Der er fundet to nye medlemmer til bestyrelsen. De er valgt ved fredsvalg. Der konstitueres på 
bestyrelsesmødet den 20.6. 

Elevrådet: 

Intet nyt fra elevrådet 

Andre: 

Intet nyt 

 

3. Antimobbestrategi, herunder digitalt medborgerskab 

Trivselsskriv: 

Forslag:  

Der skal laves referater af alle samtaler mellem hjem og skole 

Handleplanen skal indeholde både elevdel, forældredel og skoledel 
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De vedtagne temaer, som de enkelte årgange skal arbejde med i trivselsugen i uge 41, kan med fordel 
indeholdes i trivsels-skrivet 

Vi taler om: 

Hvad er mobning kontra drilleri? Vi skal altid reagere på dårlig trivsel … så det er ”uden betydning” for os 
om det hedder mobning eller mistrivsel. Der laves handleplan uanset hvad 

Det opleves af flere, at der kan være en hård tone på skolen. Sprogbrug skal være en del af handleplanerne 
og vores opmærksomhed på sprog, sprogets anvendelse og udstrækning tilgodeses bl.a. målrettet gennem 
fire perioder om året, hvor vi sætter særligt fokus på en vinkel i dette arbejde. Lillian (læsevejleder) og 
Mette (pæd.leder) står for facilitering af disse processer, som er indlagt i årshjulet 

 

Digitalt medborgerskab:  

Forslag:  

En digital handleplan for hver årgang, så dannelse i det felt er også skemalagt 

Vi taler om:  

Opmærksomhed på ”politidelen” –eleverne bør have konkret viden om, hvad der er kriminelt 

Dannelsen: hvad betyder det med lukkede grupper? For det fællesskab som vi alle vil værne om 

Godt med et bundent emne pr årgang i uge 41 

Opmærksomhed på forældredelen – hvad er skolens opgave, og hvad er forældrenes opgave?  

 

4. Principper for undervisningens organisering: 

Kommentarer til  

 klassedannelse: 

klasseråd på en årgang er en god ide, men der skal være en opmærksomhed fra rådene på, hvad der skal 
være fælles, og hvad der skal være hver for sig både som klasser og som køn og som …. 

 elevernes undervisningstimetal: 

Ingen kommentarer 

 skoledagens længde: 

 ingen kommentarer  

 den understøttende undervisning: 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 
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 holddannelse: 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 

 skemalægning: 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 

 Temauger/-dage: 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 

 valgfag: 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 

 samarbejdet med lokalsamfundet – åben skole: 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi talte løst om: 

Ledelsens arbejde med linjefagsdækning. 

Ledelsen har et fokus på, at de parallellagte timer udnyttes – dette fokus skal følges op i det kommende 
skoleår 

 

5. Princip for underretning af hjemmene og elevernes udbytte af undervisningen 

Punktet skubbes til næste gang. Alle bedes inden dette møde have læst principperne, og sendt eventuelle 
kommentarer til Dorthe, så kun disse er til debat på mødet. 

 

6. Skolefest næste år (den 13.9.18/red.) 

Punktet skubbes til næste møde 

 

7. Evt. 

Intet 

 

/Ref: Mette Rasmussen 


