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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  5 Dagsordenen er godkendt. Ved 

fremtidige møder skal et punkt 

kaldet ’Nyt fra skolen’ indgå i 

dagsordenen 

2. Princip Åben 

Skole/CA 

Konsulent Birthe Bitsch 

Mogensen giver inspiration til 

skolebestyrelsens arbejde. 

Oplæg fra Birthe B.M 30 Oplæg om Åben Skole samt 

inspiration til arbejdet med 

principper på området. 

3. Skolens 

principper/bilag fra 

Gitte udsendt 

28/10 

Fortsætte gennemgang og 

drøftelse af de principper som 

hoc-gruppe har bearbejdet 

mhp. vedtagelse. 

(Vigtigt vi får taget beslutning 

om skolefest og lejrskoler i 

indeværende skoleår) B- og C-

skolen har input til brug af 

mobiltelefoner. 

Ad hoc-gruppen 

fremlægger. Mulighed for 

indsigelser, kommentarer 

og drøftelser. 

100 Gitte Cannon undersøger, om der 

findes en lov om videooptagelse 

og fotografering på folkeskoler. 

Princippet for brug af 

mobiltelefon vurderes ikke at 

hindre B og C-skolens forsøg med 

at eleverne ikke bruger 

mobiltelefon i frikvartererne. 

CA taler med Mette Korreborg 

om forældrerådet i SFO’en inden 

næste bestyrelsesmøde. 



Princip for Lejrskoler, 

Ekskursioner og Hytteture gælder 

for skoleåret 2017/18. 

Skolefesten i 2017 afholdes en 

uge tidligere end normalt pga. 9. 

klasses udtræksfag. 

IC spørger A-skolens lærere, om 

det er muligt, at 0.-2 klasse også 

kan handle i kantinen. 

IC medbringer uddybende 

information om sygefravær og 

vikardækning ved næste møde. 

Bestyrelsen vedtager en 

antimobnings-strategi. Desuden 

vedtages følgende principper: 

 Princip for 

klassedannelse/ombrydning 

 Princip for skole-hjem 

samarbejde 

 Princip for lejrskoler, 

ekskursioner, hytteture og 

skolefesten – dette princip 

træder i kraft i skoleåret 

2017/18 



 Princip for understøttende 

undervisning 

 Princip for elevernes 

hjemmeopgaver 

Arbejdet med de resterende 

principper fortsætter ved næste 

bestyrelsesmøde. 

4. Nyt fra elevrådet Orienteres Elevrådsrepræsentan-

terne beretter 

10 Cathrine og Victoria orienterede 

om deltagelse i fællesmøde i 

Randers. 

5. Opslag på 
Intra/Gitte 

Drøfte retningslinjer for 

klubbers og foreningers opslag 

på intranettet  

 10 Lokale fritidsklubber og –

foreninger må gerne tilsende 

skolen materiale som ønskes 

offentliggjort på Intra. Skolens 

ledelse beslutter, hvilke opslag 

der kan offentliggøres på Intra. 

6. Assentoftskolens 

aftalemål 2017/CA 

Forvaltningen har udsendt 

forslag til skolens aftalemål i 

kalenderåret 2017. Disse skal 

godkendes i skolebestyrelsen 

Kort gennemgang af 

aftalemålene, uddybende 

spørgsmål, konsensus og 

godkendelse. 

20 CA orienterer og bestyrelsen 

godkender Aftalemålene for 

Assentoftskolen. 

7. Evt.    5 Skolekalenderen for skoleåret 

2017/18 drøftes. 

8.      

9.      

 


