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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  5 CA: fristerne for 

indsigelser/kommentarer er for 

korte 

2. Ledelsens 

orienterer 

Orienteres om bl.a. radon, +14 

Sprogbroen, ”Skolen for alle” 

og ny inklusionsstrategi m.m. 

 20 Radon: Lokalet rømmet. Der er 

sat nye radonmålere op på 

udvalgte steder. Skal være sat op 

i 3 mdr. hhv i varmeperioden og i 

ikke-varmeperioden. Derefter 

kommer nye resultater. 

+14, Sprogbroen: Nu popper der 

lidt op - specielt i relation til 

Ungdomsklubben. Flere lærere er 

bekymrede for retorikken fra 

nogle af de unge. Nogle mangler 

respekt for de kvindelige lærere. 

Der arbejdes med problemerne, 

bl.a. i samarbejde med 

Nørrevangsskolen.  



Inklusionsstrategi mm: 

Fællesmøde på Tirsdalen med 

rep. fra Skolebestyrelsesmed-

lemmer. Og skoledirektøren. 

Der skal ske større inklusion. 

Her er ansat en inklusionslærer 

for at forhindre eksklusion af 

nogle elever i 3. årg. Der er tale 

om en projektansættelse på et 

år. Kan måske forlænges. Der 

kommer flere i den kommende 

børnehaveklasse, der har brug 

for ekstra hjælp. 

Inge orienterer: 

C skolen: er nedsat et udvalg 

omkring brug af mobiltelefoner.  

8. og 9. møder 7.54. Hvis man 

ikke møder til tiden skal man 

have en ekstra time om ugen. 

Uddannelsesparat-test er 

gennemført. Frist d. 15.1. 

Elevrådet: ”I sandhedens 

tjeneste” - møde om at forholde 

sig kritisk til nyheder. 



8.og 9. har arbejdet med 

projektopgave. 

Store-Klippedag d. 28.11. 

Der er kommet mobilskabe til B-

skolen. 

3. Skolens 

principper/bilag fra 

Gitte udsendt 

28/10 

+ bilag fra 

forældreråd SFO 

Fortsætte gennemgang og 

drøftelse af de principper. 

Vedtage de, der var til 1. 

behandling 8/11. 

 

Ad hoc-gruppen 

fremlægger. Mulighed for 

indsigelser, kommentarer 

og drøftelser. 

45 Udsættes pga. afbud fra Gitte. 

Forældreråd i SFO: 

Vi indstiller til godkendelse med 

følgende ændring i sidste 

sætning: Formanden og eller 

lederen repræsenterer 

forældrene…… 

4. Nyt fra elevrådet Orienteres Vore to repræsentanter 

fortæller nyt 

10 Et enkelt møde: arbejder på, 

hvad man gerne vil have ændret. 

Liste afleveret til Knud, 

kontaktlærer. 

5. Sygefravær/IC På efterspørgsel fra 

bestyrelsen, en orientering om 

sygefraværet blandt lærerne 

IC orienterer 15 Inge er med i Kommunens 

projekt: Tid & Trivsel. 

Man følger sygefraværet løbende 

og skal holde samtaler efter 5 

sygdomsperioder (evt. dage) 

Vi er udfordret i SFO, men ligger 

under kommunegennemsnittet, 



men er stadig højt (16 dg pr. år i 

gennemsnit) 

Vikarskemaer mv. blev 

gennemgået. 

 

6. Dialogmøde/Ivan B. Drøfte og aftale indkaldelse til 

dialogmøde om cykel-

gangstier omkring skolen. 

Ivan indleder punktet og 

lægger op til kort 

drøftelse og beslutning.  

10 Vil prøve at etablere et 

debatmøde i forbindelse med 

skolebestyrelsens årsberetning. 

Ivan arbejder på at etablere et 

debatmøde, hvor repræsentanter 

fra kommunen (både fra 

kommunalbestyrelsen og 

forvaltningen) også vil være til 

stede. Formålet er, at der 

kommer forslag og muligheder 

på bordet. 

7. Forslag til ny 

uddannelsespolitik i 

høring/CA bilag  

Kort drøfte og kommentere 

forslaget. 

CA orienterer 10 En vision. 

Mangler planer for overgangen 

fra dagtilbud til skole, hvor vi skal 

have et skærpet fokus på 

inklusion.  

Høringssvar drøftet. Renskrives 

af Carsten og godkendes og 

sendes af Brian. 



8. Evt.    Skolebestyrelsen vil gerne have 

kopi af vigtige informationsmail. 

Aftalt at vi forsøger at holde 

fremtidige møder i mødeloka-

lerne. 

Fast punkt til kommende møder: 

Nyt fra afdelingerne. 

Line: er sket flere gange på det 

sidste, at der ikke har været mad 

nok i kantinen - Carsten taler 

med Susanne. 

Det bør undersøges nærmere om 

alternative betalingsmidler - 

specielt muligheden for et kort, 

hvor forældrene kan sætte penge 

ind på. 

Næste møde 10/1 19.00 

9.      

 


