
Mødetype: SKB 
Deltagere: 
Forældrevalgte 
Elevrepræsentanter 
Medarbejdere 
Skolens ledelse 

Dato og sted: 19. juni 18.30 i møderum 1+2 
 

Facilitator: Kathrina Kjærsgaard 
Referent: Inge Marie Lyngs 
Afbud: Gitte og eleverne OBS! Lidt godt at spise og drikke fra 18.30 – 19.00. 

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

   Dagsordenen er godkendt.  

2. Evaluering af årsmøde 
 

Evaluere årsmødet. Er form 

og indhold, som 

bestyrelsen ønsker det? 

Drøftede om vi skal 

indkalde på en anden 

måde for at fremme 

fremmødet. 

Vi vil gerne i dialog med 

så mange som muligt. 

 

10 Næste gang laver vi en 

videoinvitation.  

Og der skal være et tema for mødet 

ud over årsberetningen. 

Planlægning i januar. 

3. Revision af 
skolebestyrelsens 
årsplan 

 

Drøftelse, se vedhæftede.  10 Temaer skal fordeles hen over året 

Forslag til temaer: 

- Status på handleplan ift 

forældreundertilfredsheds-

undersøgelsen 

-  do vedr. overgange. 

- Form for skole/hjemsamtaler 

Den nationale trivselsmåling skal på 

i august. 

 

 



4. Evaluering af 
skolebestyrelsens 
arbejde – det forgange 
år. 
 

Har arbejdet med de 

forskellige punkter og 

temaer været 

tilfredsstillende? Egen 

indsats? Indflydelse? 

Ønske om ændringer? 

Bordet rundt – forældre, 

tillidsvalgte og elever 

udtaler sig. 

20 Enighed om at det har været et godt 

år med mange gode diskussioner og 

vidensudveksling. Vi er kommet 

omkring mange ting.  

Vi har et godt og tillidsfuldt 

samarbejdsklima i bestyrelsen.  

5. Elevrådet Nyt fra elevrådet  10 Afbud fra eleverne 

6. Orientering fra 

skoleledelsen 

Høre om skoleårets 

planlægning, 

klassesammenslag, 

inklusionsindsats, AULA 

udsættelse til uge 43 m.m. 

 15 De nye 7. kl. er nu dannet og elever 

og forældre får besked på fredag. 

Valgfagene er på plads.  

Over ti nye elever, der starter på 

skolen nu.  

AULA er udsat til uge 43.  

I den nye skoleår afsætter vi nogle 

positioner i skemaet og sætter nogle 

faste folk på. Det skal primært være 

for børn, der har en PPR - sag 

kørende /børn, der har svært at 

gennemføre en hel skoledag og har 

brug for pauser og samtaler med en 

voksen. 

Translokation på onsdag kl. 19.00 

Fagfordelingen og skemaerne er 

klar. 

Istandsættelse af udeområderne 

bliver først en gang hen på efteråret. 

 



7. Princip lejrskoler Indlede drøftelse om at 

ændre princippet 

Klasserne venter typisk 

til 6. – og 9. klasse med 

at tage på lejrskole. 

Giver det anledning til at 

ændre princippet? 

10 Princippet ændret til, at der er en 

lejrskole i B-skolen og en i C- 

Skolen. 

Behandles og vedtages i august 

8. Forældremøder - 
fordeling af 
kontaktpersoner til 
klasserne. Aftaler om 
informationer og 
indhold ved 
kontaktpersoners 
deltagelse i 
klasseforældremøder. 
 

Allerede nu har vi datoer på 

plads for de to på hinanden 

følgende møder i 0.-1-4.- 

og 7. klasserne. 

 15 Nogenlunde som sidst, dog udvides 

mødet til 2 timer. 

Skolebestyrelsen skal være 

repræsenteret på det andet møde – 

hvem besluttes på mødet i august. 

 

9. Evt. Forældre henvendelse 

vedr. valgfag 

  En positiv henvendelse vedr. 

valgfaget – Fodboldlinjen. 

Vi vil overveje om 6. kl. skal have 

mulighed for at komme op og se, 

hvad valgfagene indeholder. 

  Toiletbesøg   Nogle forældre har klaget over at 

man ikke må gå på toilet i 

frikvartererne mv. - Carsten 

undersøger. 

  Tandklinik   Tandklinikken lukker - vore børn 

skal i fremtiden på Tirsdalen 

  Cykelsti   Vi arbejder videre med sagen. 

 
 


