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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Dagsordenen er godkendt. 

2. Ledelsen 

orienterer/CA-IC 

Bilag ”mobilfri” 

skole og indsatser 

for trivsel, fravær 

og faglighed. 

 Ledelsen orienterer om 

aktuelle tiltag og emner 

på skolen. 

20 CA og IC orienterer bestyrelsen 

om ’siden sidst’. 

 

3. Nyt fra eleverne Kathrine og Victoria orienterer Eleverne orienterer – 
mulighed for spørgsmål og 
kommentarer. 

 
 

15 Der har ikke været møde i 

elevrådet siden sidst pga. ferie og 

brobygning. 

4. Korte skoledage i 
skoleåret 17-18? 
Bilag - 
ansøgningsskema 

 
 

Tage stilling til skolens ønske 

om at ansøge byrådet om 

kortere skoledage for B- og C-

skolen i 17-18. 

CA/IC fremfører ledelsens 

og lærernes argumenter 

for at ansøge. Der er 

deadline for ansøgning 

15/3, så det er påkrævet 

med en indstilling fra 

bestyrelsen. 

20 Der er mulighed for at et antal 

UUV-timer kan konverteres til 

særfaglig undervisning med to 

lærere.  Assentoftskolens 

årgangsteams i B-skolen vil gerne 

konvertere nogle af UUV-timerne 

til særfaglig undervisning. 



Skolebestyrelsen støtter 

Assentoftskolens ledelse og 

lærere i ønsket om at konvertere 

et antal UUV-timer til særfaglig 

undervisning. 

På 7. årgang er to UUV-timer 

konverteret til holddelingstimer 

på grund af 

konfirmationsforberedelse. 

Ledelsen anbefaler, at der også 

konverteres en UUV-time til 

holddelingstime i 8. og 9. årgang 

næste skoleår.  

5. Principper/CA 
Bilag 

Vedtage princip fra sidst om 

Åben Skole 

Fremlæggelse og 

vedtagelse 

15 Princippet er vedtaget. 

6. Videns- og 

erfaringsseminar 

Tilbud om kursus fremsendt af 

Brian til skolebestyrelsen. 

Tage stilling til deltagelse 

eller ej. 

5 CA undersøger muligheden for at 

’Skoler og Forældre’ afholder 

kursus for Assentoftskolens 

skolebestyrelse forbindelse med 

det ordinære bestyrelsesmøde. 

7. Årsberetningsmøde 

5/4 med 

trafikpolitisk indslag 

Orienteres om, hvor langt vi er 

i planlægningen? Drøfte 

udsendelse af invitation og 

struktur på mødet. 

Brian K. og Ivan B. 

indleder drøftelsen og 

informerer om status i 

planlægningsarbejdet. 

30 Indbydelse til årsberetningen 

udsendes senest mandag d. 13. 

marts.  



8. Kommende møder Fra aftalemålene mangler vi 

princip for integration, samt 

samarbejde med skole om 

talentforløb. 

  CA skriver oplæg til princip for 

integration som behandles ved 

næste møde.  

CA og IC orienterer om 

talentforløb ved det planlagte 

møde i maj. 

9. Evt.   5 IC undersøger tilrettelæggelse af 

undervisningen i forbindelse med 

brobygning i 8. årgang. 

Brian Keller trækker sig fra 

skolebestyrelsen fra og med 

sommerferien 2017, da han ikke 

længere har børn på skolen. 

 


