
Skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min) 

Præsentation af medlemmer + elevrådet. 

2. Meddelelser (10 min) 

1. Ledelsen 

- Sparekatalog udsendes efter planen, onsdag d. 26.10.2022 

 

2. Formandskabet 

3. Elevrådet 

- Elevrådet ønsker nye bænke, til elever og madpakke spisning – i skolegården.   

4. Andre 

 

3. Planlægning af mødet sammen med SFO-forældrerådet (30 min) 

Hvordan får vi flere forældre repræsenteret i skolens aktiviteter?  

Hvad er baggrunden for at nogle forældre ikke deltager?  

Hvad er der på spil?  

 

Søren tjekker op på skole og forældre, om der er mulighed for oplæg.  

 

Grupper 3 og 3 – tilbagemelding/forslag: 

- Aula – fælles forslags forum 

- Forslag om at tilbyde forplejning for at tiltrække forældre til arr. 

- Alle lærere får en pulje timer til at planlægge arrangementer  

- Finde årsager til svigtende involvering  

- Børnene kan være med til få forældre til komme 

- Er der gode erfaringer udefra, på andre skoler, som ved noget om det?  

- Værktøjer til ”det gode forældremøde” – ”Psykologisk tryghed”  

- Spørge forældrene om hvorfor man ikke kommer? Hvad skal der til for at 

forældrene kommer? 



 

Grupper 3 og 3 – hvilke tegn vil vi se:  

- Kan SFOen være trækplaster, sammen med lærerne? 

- Eleverne skal være bindeled til forældremøderne – de skal med til forskellige 

aktiviteter.  

- Mødet i november skal bruges til at afdække svigtende forældre deltagelse, vi 

skal afdække årsager.  

- Idekatalog –  

- Hvad er det gode forældresamarbejde? Hvorfor er det vigtigt? 

Line, Søren, Jan og Dorthe faciliterer mødet næste gang.  

 

4. Skolefest – skal der fremadrettet stadig sælges øl til skolefesten? (10 min) 

- Drøftelse om alkohol til skolefesten. Skal der være alkohol til skolefesten? 

Punktet tages op igen, og afventer elevrådets input.  

 

5. Spisning (15 min) 

 

6. UVM-tilsynet – præsentation af forbedringsmodeller (20 min) 

Lisbet gennemgår forbedringsmodel, herunder strategi for at mindske fravær. 

Dette bliver sendt ud som et internt arbejdsdokument. 

 

7. Revidering af lejrskoleprincippet (20 min) 

Udsættes 

 

8. Evt. (10 min) 

- Morten efterspørger en ”ankerperson” i forhold til forældrerådene.  

- Budgettet til sikker skolevej holder stadig og er i gang. 

- Der bliver lavet lysmålinger i forbindelse med skolevejen 

 

 

 

 


