
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 18.30 – 21.00 

Mødested Personalerum 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Abdi-Rahman Iidle (Libin 0.b og Yasmin 3.c)  

Johanne Agger (Tone 1.b) afbud 

Lars Sørensen (Isabella 1.a) afbud 

Lea Jans (Mathias 6.b og Jonas 8.a)  

Mette Muff Hauge – (Emil 7a og Sofie 4b) 
Michael Hougaard Nybro (Philip 1.F) afbud 

Søren Krarup (Astrid 3.a, Theodor 2.b og Bertil 0.a) 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang afbud 

Medarbejder-repræsentanter Torben Lemtoft Olsen 

Hans Jørgen Nim (Buster) 

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

Gæster Mubashrah Saddiqa (Maleeha 3a) – 1. Suppleant afbud 

Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. suppleant 
Fritidsleder Morten Kvist afbud 

Pæd. leder/souschef Annette Demant 

Adm. Leder. Randi Østergaard 

Referent Lars Hansen 

  

Dagsorden Referat 
1. Valg af ordstyrer Søren er ordstyrer 

 

2. Elevrådet Sarifa Eleverne ønsker 1.hjælp for 7.- 9. årgang.  

Der vil komme kurser i det nye skoleår på F dage.  

7. årg. fik det i indeværende skoleår 

 

Fællesstudietid for 7-9. årgang. Det kan ikke nås for 

skoleåret 2017/18, da skemaet er lagt. Men ideen er rig-

tig god og vil blive inddraget i kommende år. 

 

Valgfag på tværs af årgange ok 

 

Bekymring for det tættere samarbejde på kommende 9. 

årgang. Lærerne er fortrøstningsfulde. 

 

En vigtig opgave for elevrådet er fortsat at arrangere 

trinfesten, som er en fællesfest for udskolingen, hvor 

elever inddrages i arbejdet med planlægning og indkøb 

3. Godkendelse af dagorden Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Referatet udsendt med opfordring til kommentarer til 

alle.  Ingen kommentarer  
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5. Dialogmødet med Rådmanden den 

1.6 2017 

Iddle, Lea og Connie deltog  

Connie har lavet et skriftligt referat fra mødet.  

Det var en positiv oplevelse at deltage i mødet; det vir-

kede som om man oprigtigt ønsker samskabelse med 

forældrene  

 

Stikord fra den efterfølgende drøftelse: 

Hvordan løser vi bedst opgaven med at være en god be-

styrelse 

Den udsendte dagsorden skal være tydelig i hvad der er 

til debat, til orientering og hvad der skal laves en beslut-

ning om 

Ofte kan en information udløse nye tanker og ideer, som 

der skal være plads til. 

Hvis der rejses sager i bestyrelsen, så skal de være ek-

semplariske – ikke personhenførbare/personlige 

Det er vigtigt at huske, at man altid kan henvende sig til 

ledelsen med særlige punkter og enkeltstående sager. 

 

Forslag om at en gruppe af bestyrelsen mødes uden 

dagsorden for at komme dybere i, hvilke spørgsmål og 

dilemmaer man har/møder som bestyrelsesmedlem og 

hvordan vi får omsat dem til relevante punkter på mø-

derne. 

Conny, Lea, Søren og Majbritt deltager. 

 

6. 4. årgang og kom4 i klubben Afklaring af spørgsmål fra sidste møde mv. 

Lars fortalte om overgangen fra SFO til klub 

Der er lavet gode overgangsaftaler med klubben. 

SFO har tilbudt morgenåbning for kommende 4. og 5. 

årgang fra 1. august til undervisningen starter - i et sam-

arbejde med klubben. 

Internt i SFO er det aftalt, at 2. årgang flytter op på vest-

fløjen om eftermiddagen og får garderober der i SFOti-

den. 

7. Forældretilfredshedsundersøgelsen Refleksion over dataoverblikket: Det ser overordnet fint 

ud.  

Refleksion over bemærkninger: Obs på toiletterne og 

meget input ift SFO  

 

Stikord fra drøftelsen:  

Det roder omkring garderoberne, men med store varia-

tioner. Der arbejdes videre for at få mere orden 

Mange forældre og børn bemærker, at toiletterne ikke 

er rare. Der laves jævnlige kampagner og drøftelser af 

hvad der vil virke bedst for at holde dem rene.  

Skoleåret starter med fordeling af toiletterne på øst til 

klasserne. Vi ved at der skal følges op. 
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Brug af computerrummet i SFO; Forældrekredsen ind-

drages efter at pædagogerne har haft punktet til en indle-

dende drøftelse.  

 

SFO vil forsøge at være mere præcise i informationen 

om, hvad man som forældre kan forvente fx om  

aktiviteter og hvor de findes, aftaler om afhentning, 

hjælp til den rette påklædning mv. 

 

Forældre giver udtryk for, at børnene siger, at de ikke 

har bevægelse nok. Hvordan får vi eleverne til se/huske, 

hvad de har lavet af bevægelse i løbet af dagen? Også en 

kommunikationsproblematik? 

 

Forældre udtrykker ønske om mere information i for-

hold til elevernes uddannelsesparathed. Det følger An-

nette og lærerne op på. 

 

Forældre mener ikke, at skolen gør nok ift at begrænse 

elevernes rygning og alkoholforbrug. Skolens elever har 

i flere år ikke røget på skolen. En god ide at sætte drøf-

telserne i gang i forældrekredsen fx på 7. årgang, såle-

des de kan få snakken i fællesskab.  

8. Ønsker til bestyrelsen fra skolen Deltagelse i infomøder – på skolen og et tilbud især til 

vores nye institutioner (Tusindben og Deruda) om at 

komme der.  

Conni, Søren, Lea tilbyder sig 

 

Opbygning af forældredatabase ift praktikmuligheder 

for 8. klasse 

Annette fortalte kort om hendes forslag til at få etableret 

en forældrebank for at få kontakt til arbejdspladser 

 

Deltagelse i forældrekaffe/forældremøder fx for at 

skyde legegrupper i gang.  

Drøftelse af hvad legegrupper kan og ikke kan.  

Hvis et forældreråd ønsker det, så vil skolebestyrelsen 

gerne bakke op. Mette tilbyder sig.  

 

9. Ordensregler – herunder retnings-

linjer for brug af mobiler og bad-

ning 

Alle klasser gennemgår reglerne mv. i trivselsugerne  

Ordensreglerne –  det præciseres at blå futter bruges ef-

ter vejrliget.  

Rulleskøjter, løbehjul og rullesko sammenstilles 

 

Mobilpolitikken understøtter, at der laves særlige aftaler 

i de klasser, der har behov for det.  

Mobiler mv. er med i skolen på eget ansvar. 
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Badning efter idræt.  Forslag om at gøre bad frivilligt på 

de største årgange. Drøftes videre i idrætslærergruppen, 

inden det meldes ud til børnene. 

Forslag om at skolen ser på om de fysiske faciliteter kan 

forbedres. Vigtigt med inddragelse af eleverne 

 

Skolens regler sendes ud til forældrene hvert år efter 

sommerferien.  

Eleverne har reglerne til genopfriskning i trivselsugerne. 

10.  Bordet rundt 

 

Herunder input fra eksterne medlemmer/faste gæster: 

Giver det mening fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet 

 

Vi mangler en afgangsprøve, men prøverne er generelt 

gået godt.  

Der har været en helt ny prøveform på tværs af natur 

Informationsmaterialet på hjemmesiden ved navn ”Tips 

til forældrerådet” skal opdateres 

Godt at datoerne for Miniskolen er synlige i alle de lo-

kale børnehaver  

11. Nyt fra ledelsen 

 

Tråden nr. 2 uddelt og runddelt 

Næste nummer færdiggøres i slutningen af september  

Der laves skema på fuld kraft  

Forløb for dansk og matematiklærere på kommende 6. 

og 7. årgang om brug af NEST -tilgangen i undervisnin-

gen. 

Fælles kommunal indsats for at få flere specialklasse-

børn til afgangsprøven (mellemtrin/udskolingslærere og 

pædagoger) 

På vej ind i fællesskabet (styrket indsats ift ikke-uddan-

nelsesparate børn) (udskolingen) 

Fællesskabelse på tværs (tættere samarbejde mellem 

blandt andet lokaldistrikt Møllevang og Socialcenter 

vest) 

12.  Nyt fra dagtilbud og klubben Claus/Morten: Intet nyt 

 

13. Input til punkter til næste møde  

 

Elevfravær. Nye data for elevfravær uden spc. klasser 

og oversigt over tiltag i forbindelse med fravær udsen-

des 

 

Den digitale læringsplatform  

 

Opfølgning på skolevejsundersøgelse /supercykelstiens 

indflydelse på den nære skolevej 

Skolens trafikpolitik findes på hjemmesiden   

 

11. Mødeplan for kommende skoleår Ordinære bestyrelsesmøder 

Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.  
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Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00  

 

Onsdag den 30. august  

Onsdag den 11. oktober (økonomi) 

Onsdag den 22. november  

Tirsdag den 9. januar (kvalitetsrapporten) 

Tirsdag den 20. februar  

Mandag den 9. april  

Torsdag den 24. maj  

Torsdag den 14. juni  

 

Ny dato for informationsmøde for forældre til kom-

mende skolestartere følger 

 

 

 


