
Den 2. oktober 

 2013 DAGSORDEN   
 

 

Skolebestyrelsesmøde Ordinært møde kl.19.30 – 21.00 

Forældrerepræsentanter 

 

 

 

 

Gæster:  

Henrik Højer (Marie 2.A, Bertram 9.B) HH 

Bo Elrum Hansen (Kamilla 9.F) BH  orlov 

Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B)  JV 

Mette Damsø (Sune 8.C) MD 

 

Christina Fabricius (Freya 0.b) CF 

Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a)  DJ,  

Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b, 

Jonas 5.a, Toke 9.a) EO 

 

 

Medarbejder repræsentanter Morten Knudsen MOK  

Lisbeth Mathiasen LIME 

Elevrådsrepræsentanterne deltager ikke i dette møde 

Skolens ledelse Majbritt Jensen MAJE 

Lars Hansen LAHA 

 

   

1 Godkendelse af dagsorden                      Godkendt 

2 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

Opfølgning på spørgsmål fra sidste 

møde – hvornår og hvordan drøfter vi 

dem? 

Evalueringen af idrætsbåndet bliver løbende foretaget af 

styregruppen, som består af SFOledelse, pædagoger og 

idrætslærere  og af de enkelte faggrupper. Idrætsbåndet 

fortsætter 

 

IdrætsSFO, hvad er status? 

Vi har en times bevægelse stort set hver dag for alle 

klasser 0. – 4. klasse. Der arbejdes stadig med at få 

etableret kontakt til de lokale idrætsklubber. Vi vil 

særlig gerne have kontakt til tiltagene Herkules og 

Afrodite-sport for overvægtige børn. 

Der laves mange idræts- og bevægelsesaktiviteter i 

dagligdagen. 

 

Skakklub om eftermiddagen fortsætter efter 

efterårsferien.. 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at der skal skrives på 

hjemmesiden om, hvordan vi gør det her på skolen i 

forhold til vores børn med specifikke vanskeligheder, 

således at både forældre til disse børn og til de øvrige 
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børn kan læse, hvordan vi gør det og at de voksne, der 

er omkring børnene er dygtige og veluddannede. Det vil 

ske i løbet af efteråret.  

 

Skoleklokken ringer ikke højt nok til, at børn kan høre 

den fra alle de steder på skolens grund. Det kan være en 

grund til at de kommer for sent til time. Der arbejdes på, 

at klokken bliver justeret.  

  

Skolebestyrelsen ønsker dagsorden til møderne 14 dage 

før mødet og at evt. bilag til punkterne udsendes inden 

mødet. 

Referat udsendes senest en uge efter, at mødet er 

afholdt. Referatet lægges på hjemmesiden med 

forbehold for godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen 

har en uge til at komme med rettelser til referatet 

 

På næste møde aftales en god procedure for udsendelse 

af nyhedsbreve til forældrene fra skolebestyrelsen, 

således at de kommer hurtigt ud.  

 

3 Hvilke emner skal vi have på de 

kommende skolebestyrelsesmøder. 

Skal vi invitere til åbne temadrøftelser 

med forældregruppen til møderne i 

november og december? 

 

Ny folkeskolelov bliver et gennemgående tema på 

møderne. Der sættes tid til en god drøftelse i november. 

Økonomioversigt ligeledes  i november. 

 

Tema om forældreinvolvering, krav til forældre og 

forældre forventninger i januar 

 

Trivsel og Trafik er ligeledes emner som 

skolebestyrelsen vil drøfte 

 

4 Kompetencecenter for sprog og 

kommunikation 

Orientering om proces for oprettelsen, 

herunder lederansættelse 

Skolen etablerer nu Kompetencecenter for sprog og 

kommunikation i samarbejde med PPR. Dette bliver 

kommunens tilbud til børn med vidtgående sproglige og 

kommunikative vanskeligheder En del af de nye ydelser 

vil få til huse i de tidligere SFOlokaler på Spættevej. 

Desuden bliver vores D og K specialklasser og 

sprogbadskurserne en del af kompetencecentrets tilbud. 

Vi har udarbejdet et stillingsopslag til en 

afdelingslederstilling. Afdelingslederen skal varetage 

opgaven som nærmeste leder af kompetencecentret. 

Personen vil blive en del af skolens øvrige ledelsesteam 

og vil også få andre ledelsesmæssige opgaver.  

Desuden skal der ansættes  4 talehørekonsulenter og 

andre personer til at løse opgaven.  

Skolebestyrelsen tilbydes en plads i ansættelsesudvalget 
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ift afdelingslederstillingen. 

 5 Kommende møder:  

Interne og eksterne 

Åben skole 6. november. Skolebestyrelsesmøde kl. 19 

- 21 

Fælles bestyrelsesmøde med dagtilbuddene Møllevang 

og Charlottehøj 12. november kl. 19.00 – 21.00 

Tema:  

Åben skole 4. december.  Skolebestyrelsesmøde kl. 19 

– 21  

 

 

6 Eventuelt MOK fortalte lidt om Aarhus modellen, som er den nye  

samarbejdsaftale mellem Børn og Unge forvaltningen  

og det pædagogiske personales faglige organisationer 

 

 

 


