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1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af referat  
 

Godkendt 

3 Dialogmødet 2. oktober i kantinen 
Tema: Årshjul og årsberetning fra skolebestyrelsen 
Hvad kan klasserådene gøre, erfaringsudveksling 
Hvad rører der sig på skolen pt. 
Valg til skolebestyrelsen 

4 Valget Vi kan ikke fange Ophelia for at høre om hun vil stille op. 
Mette, Henrik og Juma genopstiller. 
Anita Dalby stiller også op. 
Berit Dahl som er suppleant i år skal spørges om hun vil 
opstille til bestyrelsen. 

 5 Lejrskole principper MAJE uddelte de nuværende lejrskole principper. De skal 
revurderes. 
 
Specialklasserne: De store kommer af sted, de skal til 
København med 2 overnatninger. 
5. klasse skal til Skagen. 
8. klasse skal til Berlin 
De reviderede principper lægges på hjemmesiden. 
SFO spørges om de kunne tænke sig at lave én overnatning 
med 2. årgang. 

6 FSÅS høringssvar Bestyrelsen er enig med FSÅ og støtte op om deres svar. 

Skolebestyrelsesmøde Ordinært møde Kl.19.00 – 21.00 

Forældrerepræsentanter 
 
 
 
 

Henrik Højer (Marie 1.A) HH 
Line Vonsek (Albert 1.A) LV  
Bo Elrum Hansen (Kamilla 8.F) BH            fraværende 
Juma Kruse (Evelyn 7.C, Patrick 8.C) JK    afbud 
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 2.B) JV 
Mette Damsø (Sune 7.C) MD 
Ophelia Carlson(Noah 4.B) OC                   fraværende 

Medarbejder repræsentanter Morten Knudsen MOK 
Lisbeth Mathiasen LIME                              afbud 

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 
Lars Hansen LAHA 
Randi Østergaard RAOS 
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7 Skolens økonomi  RAOS uddelte bilag til økonomien. 
Vi forventer at kunne afdrage 734.850 kr. på vores gæld fra 
tidligere år på 1.268.080 kr. Der kan komme justeringer i 
forhold til specialklasser og særlig økonomi i forhold til 
budgettet 
RAOS gennemgik økonomien 
a) Er vi påholdende med undervisningsmaterialer. Vi mener 

ikke der har været voldsompåholdenhed, men øget fokus, 
hvilket måske har givet nogle besparelser. 

b) Kantinelederen er på barsel, der er ikke ansat nogen i 
hendes sted, de 2 andre har påtaget sig opgaven. 

c) Vi har redigeret i vores tilbud, både til andre kantiner og til 
salg her i huset. Der er ikke lavet om på tilbuddet til 
børnene på skolen. 

8 Orientering fra ledelsen a) Vi har udsendt information til kommende forældre om 
tiltag i skolen for dem miniskole, info arrangementer. 

b) Børnehaveklasse udveksler børn med børnehaven 
”ovenpå” 

c) Vi vil gerne lave noget rytmik for de 4-5 årige 
d) Skolevens projekt for 5.årgang, de er blevet skolevenner 

med 0.klasse. Børnene er begejstret for initiativet både de 
store og de små. 5. klasses børnene har været på kursus hos 
akt folkene. 

e) Vi har inddraget nogle af de store børn i kantinen. De 
bruges i 10 og 12 pausen. 

f) Der er blevet valgt elevråd for de store klasser. Der er også 
valgt en kontakt til skolebestyrelsen. 

g) Vi deltager i et projekt der hedder digitalpejling i 4. og 
årgang om flertalsmisforståelser. 

h) Skakklubben starter igen i uge 43.herunder en 
undersøgelse om man kan måle om skak er godt for 
børnene 

i) 6 årgang . Vi er trukket ud til at deltage i projekt 2 
lærerordning. Det skal være den klassiske 2 lærer ordning 
vi skal undersøge. Opgaven er at se om ordningen har den 
effekt ”man” tror den har. 

j) Vi er med i et projekt læs og lær. Lærerne er på kursus. Det 
er på 7. årgang projektet tager udgangspunkt i at der skal 
læses i alle fag. 

k) Vi har mange af sted på kursus i dansk som 2. sprog 
l) 22 .november er lærerne på pædagogisk dag.  
m) SFO passer børnene i 0.-4. årgang.. 
n) lærerne har fået ny arbejdstidsaftale fra 2013. Det betyder 

at lærerne skal have mere tilstedeværelses tid på skolen, 
samt undervise en time mere pr. uge. 
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o) Vi får besøg af studerende fra pædagog-, lærer seminariet, 
socialrådgiveruddannelsen, samt diakonskolen. Vi får 
besøg af 80 til 90 studerende. Vi skal som skole give dem 
en udfordring som de så skal undersøge tvær professionelt. 
Og afrapportere til os. Projektet køre i uge 41. 

p) Områdekursus med pædagoger på tværs af institutionerne 
og nogle lærer  

9.     Næste møde 10. oktober kl. 18.00 møde med SFO-forældreråd 
 

10  Evt. a) Hvordan får vi forældrene inddraget meget mere i skolens 
liv. 

b) Vi skal stille større krav til at forældrene deltager aktivt i 
børnenes skoleliv. 

c) velkomsten kunne ligge en beskrivelse af hvilke 
forventninger/krav vi har til forældrene fra skolens side. 

d) Vi er endnu ikke færdige med planlægningen af 10 klasser. 
Vi er på rundtur til forskellige steder for at få inspiration til 
hvordan vi løser opgaven bedst mulig. 

e) Fravær systemet Thea er blevet ringere og mulighederne 
for registrering er blevet dårligere 

11  Kommende møder LUP 
Tema debat læringsstile arbejdet 
Center for kommunikation 
10 klasse. 

 


