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Skolebestyrelsesmøde mandag den 11. november 2019 kl. 17.00 – 19.00 
i personalerummet 
 

Deltagere: Janus, Ulrich, Jens, Kristine, Jan, Søren, Susan, Dorthe, (Morten), Pernille (ref) 
Fraværende: Kenneth, Jens, Flemming 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 
  - Ledelsen  

   - dialogmødet 
   Se nedenfor. 
 
   - artikel 

Det ser ikke ud til, at der har været reaktioner på 
baggrund af artiklen. Der har tidligere været afholdt 
konflikthåndteringskurser for personalet, og der 
tænkes i opfølgende kurser.  
Drøftelse af hvordan man kan være på forkant, da der 
bl.a. kommer nye 10. klasser hvert år, hvor 
elevsammensætningen ikke er kendt på forhånd.  

   - ledelsessituationen 
Pernille har fået fast stilling som pædagogisk leder på 
en anden skole. Der er sat proces i gang med 
stillingsopslag for udskolingsleder med start den 
1.3.2020. Opslaget vil kunne ses hen over juleferien. 
Jan er skolebestyrelsens repræsentant i 
ansættelsesudvalget.  
Forslag om at hente en pædagogisk leder ind i 
perioden frem til den 1.3. – måske låne en leder fra 
en af naboskolerne, det kunne være til afgrænsede 
opgaver.  

   - andet 
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Dorthe og pædagogisk leder fra Tranbjerg har været 
til B&U-udvalgsmøde for at fortælle om de 
udfordringer, der er ved at have 10.klasser. Det er en 
særlig elevgruppe, hvor der er behov for flere hænder 
omkring klasserne end til almindelige klasser i 
folkeskolen. Der ventes desuden på et nationalt 
udspil omkring 10. klasser, men indtil da er der behov 
for en plan.  
Elevrådsrepræsentanterne bliver indkaldt til møder 
fremover. 

 
  - Sb-formandskabet 

Dialogmøde – der var meget tid til gruppearbejde og desværre 
knap så god tid til spørgsmål til rådmanden. 
Temaer: Drøftelse om hvordan man fortæller den gode historie 
om skolerne, daginstitutioner i skoledistrikterne, det skal være 
billigere at gå i Klub, debat om Chromebooks, klima/ 
affaldssortering. Det kunne være en god idé med spørgsmål til 
rådmanden forud for mødet, så man kan være med til at tone 
debatten – de forberedes til mødet i oktober.  
Der er rykket hos direktøren for svar til, hvornår der sker noget på 
10.klasse-området.  

  - Andre 
3. Årshjul  
Der er skrevet gennemgang af principper på, fordi det var aftalt, at flere af de nuværende 
principper skal gennemgås inden juni 2020. 
Principper skal gennemgås løbende hen over året. Der er forslag om at nogle principper 
gennemgås i lige år og andre i ulige år.  
Skolefesten skal lægges ind – fx den 27.4. så kan SFO-forældreråd og AKVA være med i 
planlægningen. 
 
4. Planlægning af klasseforældrerådsmøde 
Fællesskaber på tværs som et tema. 
Det handler om, hvordan man kan styrke fællesskaber og forældreinvolvering. Gerne med 
forskellige workshops: Venskabsklasser, drejebog/ idékatalog over arrangementer, 
hvordan kan man involvere lokaler i kælderen. Tanken er, at folk kan melde sig på 
forskellige workshops. Yderligere forslag: Årgangssamarbejde.  
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Dato for klasseforældrerådsmøde: Torsdag 20.2. kl. 17-19.  
Kristine laver det overordnede program. Da ingen meldte sig til at stå for aftenen/ 
planlægge workshops, så kan man enten melde sig til at stå for en workshop eller blive 
skrevet på en workshop! 
 
5. Status på skærmpolitik og det videre forløb 
Der er ikke så meget fremdrift - Janus, Marie fra AKVA og Flemming er i udvalg. Flemming 
er tovholder på at indkalde flere personer – bl.a. Jesper fra SFO. Udvalget tager 
udgangspunkt i andre skolers retningslinjer og med mulighed for at indflydelse på de 
enkelte årgange. 
Det er en progressionsplan med temaer på årgangene, en slags it-dannelse. Digital 
dannelse er en del af anti-mobbe-politikken.  
Janus laver et udkast og vender det med Marie. Udkastet bliver drøftet i skolebestyrelsen, 
gerne med deltagelse af elevrådsrepræsentanter.  
Skærmpolitikken drøftes igen på skolebestyrelsesmødet den 25.2. Så der er enighed, inden 
vi har Chromebooks til eleverne fra 2. klasse og op.  
 
6. Evt. 
 
Spørgsmål til hvad, der tænkes ifht toiletter – både rengøring og børnevenlige låse. Dorthe taler 
med teknisk service om låse. Toiletterne er gjort rent fra morgenstunden af. Der er køns-adskilte 
toiletter nogle steder.  
Opgaven med at nudge eller lave tiltagfor renere toiletter gives til elevrådet.  
 
Der sættes nye lofter og lamper op i alle klasselokaler i den nærmeste fremtid. Det betyder, at alle 
klasser skal flytte ud af eget lokale i en tre-ugers periode. 
 
Der er sat nye lamper op ved SFO’en, som ikke er betalt af skolen. Desværre kan der ikke sættes 
lamper op på parkeringspladsen på samme måde.  

 
 


