
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Mandag den 1.2 2016 kl. 18.45  – 21.15.  

 

Mødested Det store møderum overfor kontoret 

 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Christina (mor til Freya 2.a)  

Ditte (mor til Falke 3.a) formand AFBUD  
Hanne (mor til Mads 5.b) 

Helle (mor til Jonathan kom3)  

Iddle (far til Yasemin 2.c)  

Lea (mor til Mathias 5.b og Jonas 7.a)  
Mette (mor til Sofie 3.b og Emil 6.a2) næstformand  

 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech  
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang    

 

Medarbejder-repræsentanter Uffe Rasmussen 

Nina Sørensen AFBUD 
 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 
Majbritt Jensen, skoleleder 

 

Gæster SFO-forældrerådet Stine, mor til Johanne 2.a og Katrine 5.b  
Fritidsleder Morten Kvist, Afbud 

Forældreråd SFO: Stine 

 

Referent Lars Hansen  
 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Uffe 

 

2. Godkendelse af dagorden 

 

 

Godkendt 

3.  SFOs forældreråd  

 

 

 

Præsentation 

Lars gennemgik fokusområderne for SFO-virke (mål og rammer), som 
personalet er i gang med at formulere læringsmål på.  

Bestyrelsen vil gerne følge tiltagene nøje og skal holdes løbende informe-

ret om tiltagene. 
Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og forældrerådet for det kom-

mende kalenderår. Den eksisterende skriftlige aftale fortsætter.  

Forældrerådet skal inddrages mere i SFO organisationen i forhold til ad 
hoc opgaver. 

 

3.  Forretningsorden  

 

Byrådsindstilling/beslutning har været på vej om at klubben skulle flyttes 

ind på skolens matrikel. Efterfølgende er der lavet en ny indstilling, om at 
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 netop klubberne på Peter Fabersvej og Musvågevej skal blive på deres 

nuværende placering 

Skolebestyrelsen byder Morten Kvist der er fritidsleder velkommen til at 

deltage som gæst i kommende skolebestyrelsesmøder 
 

4. Godkendelse og evt. op-

følgning på referat fra sidste 

møde. 

 

Ok  

5. Opfølgning på kvalitets-

samtalen 

Referatet med oplistning af udviklingspunkter og de nyeste tal i rapporten 

om bl.a. børnenes tandsundhed og lærernes kompetencer i forhold til de 
fag, de underviser i er udsendt til bestyrelsen. 

Vi har ikke fået tilsynspunkter fra områdechefen 

Vores udviklingspunkter; Udskoling, nedbringelse af elevfravær, inddra-
gelse af eleverne og læringsmål og handleplaner for SFO 

 

6. Hvad vi vil gerne nå inden 

sommer 

 

Økonomi, elevråd, børnenes erstatningsansvar, 4. årgang til klub, SFO 

læringsmål og handleplaner 

7. Udkast til mobilpolitik Kommentarer fra skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen bakker op om forsla-

get. Elevrådet inddrages i beslutningen. 

Forslaget bliver gennemskrevet, så den ikke behøver at fylde mere end en 
side, så den bliver mere læsevenlig 

 

8. Udkast til ny-revideret 

handleplan for nedbringelse 

af elev-fravær 

 

Kommentarer fra skolebestyrelse 

Vi skal være skarpe, så forældrene oplever, at fravær ikke er ok, 

men samtidig skal henvendelsen være et tydeligt tilbud om hjælp. 

Vi skal også til forældremøderne italesætte vigtigheden af, at bør-

nene møder frem både for deres læring og deres ansvar for fælles-

skabet 
 

9.  Bordet rundt 

 

Møde om skolens arbejde med trivsel for klasseforældrerådene d. 9/2 kl. 
19.00-20.30 

Blæseorkesteret er kommet godt i gang 

Fint at forældrene var inviteret med til juleafslutningen. En fantastisk op-
levelse. 

 

10.  Nyt fra ledelsen 

 

Markedsdag i maj på en hverdag. Ny årlig tradition  

Indstik i dagtilbuddets velkomstmapper: folder mv. fra skole og SFO. Ny 
fælles folder udarbejdes nu. 

Fælles materialesamling mv på skolen ift. naturpatruljer på vej 

Fri for mobberi: 30 personer fra dagtilbuddet/10 fra skolen + ledelses-
gruppen på kursus hhv. 1 dag og 4 timer – her i foråret. 

Skoleindskrivning er nu slut, vi afventer svar på antal 

 

 


