
 

 
 

Referat af møde i skolebestyrelsen  

 

Dato og klokkeslæt Torsdag d. 24.05.2018 kl. 18.30-21.00 

Mødested Det store mødelokale 

Mødedeltagere:  

Forældrerepræsentanter 

 

Abdirahman Idel (Liban 1.y og Yasmin 4.c) Afbud 

Johanne Agger (Tone 2.b) 

Lars Sørensen (Isabella 2.a) Afbud 

Lea Jans (Mathias 7.c)  

Mette Muff Hauge (Emil 8a og Sofie 5b) 
Michael Haugaard Nybro (Philip 1.F) Afbud 

Søren Krarup (Astrid 4.a, Theodor 3.b og Bertil 0.a) 

Eksterne medlemmer Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech 

 

Medarbejder-repræsentanter Jytte Krause Bojesen 

Hans Jørgen Nim (Buster)  

Sekretærer for bestyrelsen Lars Hansen, SFO-leder 

Majbritt Jensen, skoleleder 

Gæster Bashar Sadiqi (Maleeka 4.a) – 1. Suppleant Afbud 

Connie Mikkelsen – (Anton 2b), 2. Suppleant Afbud 
Fritidsleder Morten Kvist Afbud 

Pæd. leder Annette Teilmann Demant 

Jeanette Winter Olesen (Sylvester 1.x). Forældrerådet i SFO 

 

Referent Lars Hansen 

  

Dagsorden Referat 
 SFOs forældreråd har ordet. 

Forældrerådet har lavet en plan for deres møderække fremover. 

Forældrerådet har et ønske om at være mere politiserende og binde-

led mellem forældre og SFO 

Forældrerådet vil arbejde på at blive mere kendte blandt forældrene 

med opslag både i SFO og på Intra 

Aftalt at skolens kontor sikrer, at alle forældre 0. -3. årgang via Intra 

kan skrive direkte til forældrene i SFOforældrerådet. 

 

Oversigt over skolens traditioner for børn og voksne udleveret 

Årshjulet sendes ud til alle forældre og kommer i skolens kalender 

ved skoleårets start 

 

1. Valg af ordstyrer Søren er ordstyrer 

 

2. Godkendelse af dagsor-

den  

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Godkendt 
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4. Status på valg til besty-

relsen 

Der er på dagen for mødets afholdelse en enkelt forælder, der har 

sagt hun gerne være suppleant  

Derfor aftalt udsættelse af valget til slutningen af august.  

Der mangler repræsentanter fra udskolingen og specialklasserne 

 

Allerede dagen efter skolebestyrelsens møde tilbød 3 ekstra foræl-

dre sig – og vi har nu dannet en skolebestyrelse. 

5. Fastholdelse af skolens 

elever – større udsko-

ling 

Fælles aftalte tiltag for at sikre en højere grad af fastholdelse: 

• Tydeligere/mere fælles grundlag for skolens virke dvs. en 

stærkere fælles pædagogisk didaktisk tilgang 

• Stærkere teamsamarbejde 

• Justering af fordelingen af støtteresurser 

En stærkere AKT indsats ift både planlagte forløb og pludse-

lig opstående situationer.  

 

Bestyrelsens input: 

• Inddragelse/samskabelse med forældrene: Dialogmøder med 

forældrene sammen med skolebestyrelsen i det nye skoleår. 

Opdelt på ind- og udskoling.  

Bruge klasserådene til at få stillet de rigtige spørgsmål til di-

alogmøderne – eventuelt som fokusgruppeinterview  

Tema; hvad skal der til for at klasserne er samlet frem til ud-

skolingen.   

 

• En mere ensartet og vedholdende kommunikation gennem 

barnets hele skoleliv. Bedre kommunikation med forældrene 

om dagligdagen. Særlig vigtig, hvis der opstår uro eller pro-

blemstillinger i en klasse, så der ikke opstår myter 

 

6. Nyt fra ledelsen 

 

Skoleårets planlægning: 

2 store børnehaveklasser (distrikt) + 2 spc.børnehaveklasser + 5 nye 

spc. klasseelever 

Prøveskoledag og infomøde for forældrene den 8.6 – opdeling af år-

gangen på stamhold – ikke endelige klasser  

Pt en meget lille årgang lokale skolestartere i 2019 

 

Kommende 6. årgang. Årgangens to klasser blev sammenlagt pr. 

1.12 2017. Nu er der kommet flere børn til årgangen, hvilket gør at 

vi ikke som udgangspunkt kan nøjes med at planlægge med kun  en 

klasse. Årgangsteamet og klasserådet mødes med ledelsen snarest.  

Derefter udmeldes planen 

 

Ny dagtilbudsleder (Eva Christensen) tiltræder 1.6 og indtræder i 

bestyrelsen som eksternt medlem 

 

Skolen på vej i skyen. Omlægning af arkiver mv. en ny samarbejd-

splatform Aula erstatter Forældreintra primo 2019.  

Nye pc på vej til børn og voksne 
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Oplysningspligt om data – udsendt til alle skolens elever.  

 

7. Bordet rundt 

 

Trafik-politik  

Supercykelstien er fuld i gang med at blive lavet på Møllevangs 

Allè  

Samtidig er vi i gang med at få lavet ændringer på P-pladsen for at 

lette trafikken ind til skolen og sikre børnenes skolevej. 

Der er kommet en ekstra fodgængerovergang på Fuglebakkevej – vi 

ser på skolepatruljens placering.  

 

8.  Nyt fra dagtilbud og 

klubben 

 

 

9. Input til punkter til 

kommende møder  

 

Oversigt over mødedatoer i kommende skoleår 

 

Klageinstans ift mobning Ny lov om mobning. Majbritt kommer 

med et oplæg til næste møde 

 

Kommunikations-strategi 

 

11. Mødeplan for kom-

mende skoleår 

Ordinære bestyrelsesmøder 

Vi fortsætter med at mødes 2,5 time ca. hver 6. uge.   

 

Forslag til mødedatoer: Alle dage kl. 18.30 – 21.00  

 

Torsdag den 14. juni fokus på udskoling – besøg af UU vejleder og 

evt. elevrådet 

 


