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Emne (og 

ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette? Proces Ti

d 

Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  2 Velkommen til Carsten Bolding og 

Henrik Norup Christensen; 

repræsentanter for elevrådet er 

endnu ikke valgt. 

 

2. Siden sidst - 
ledelsen orienterer 

 

CA/IC fortæller om 

skolestartens oplevelser og 

udfordringer. 

Kort orientering med 

mulighed for at stille 

uddybende spørgsmål. 

20 CA og IC orienterede bestyrelsen. 

Skoleåret er kommet rigtigt godt 

fra start.  De mange nydannede 

klasser vurderes at være 

velfungerende, og skolens lærere 

og ledelse følger dem tæt. 

De nyindkøbte PC’er og 

ChromeBooks er så småt ved at 

blive taget i brug. 

Skolebestyrelsen ønsker en kort 

introduktion til MinUddannelse på 

et kommende bestyrelsesmøde.  

3. Skolebestyrelsens 
deltagelse i de 
forestående 
forældremøder  

Fordeling af opgaverne – 
hvem deltager hvor? Og hvad 
skal der fortælles om. På 
sidste møde blev et fælles 

Afkrydsning på de datoer, 

der passer det enkelte 

15 Skolebestyrelsen fordelte 

forældremøderne mellem sig. 



oplæg efterlyst. Hvem vil 
forfatte et sådant? 
 

medlem. Drøftelse af 

indhold. 

Fokus er at fortælle om 

skolebestyrelsens virke og 

synliggøre fx principper og 

referater. 

4. Planlægning af 
møderække. Det er 
vedtaget at vi ruller 
på ugedagene, og 
at møderne ligger 
først på måneden. 
 

Fastlægge årets møder – 

herunder datofastsætte års-

beretningsmødet. 

Kalenderbingo; opråber 

Ivan Bährentz. 

15 12. september kl. 19.00 

9. oktober kl. 19.00 

9. november kl. 19.00 

4. december kl. 18.00 

17. januar kl. 19.00 

26. februar kl. 19.00 

9. april kl. 19.00 

8. maj kl. 17.30 

(årsberetningsmøde) 

18. juni kl. 18.30 

5. Fravær Orienteres om og rådspørges 

i.f.t. at nedbringe det 

almindelige fravær samt 

luksusfravær, forstået som 

afholdelse af ferie uden for 

skolens feriekalender 

Kort oplæg fra ledelsen, 

efterfølgende dialog. 

 Det samlede fravær er relativt lavt 

på Assentoftskolen. Dog er der en 

stigende tendens til at ferie 

afholdes udenfor skolens 

feriekalender. Skolebestyrelsen 

diskuterede om tættere 

protokolføring kan bidrage til at 

nedbringe luksusfravær.  

Skolebestyrelsen vil følge 

udviklingen i luksusfraværet. 



6. Personale Orienteres om ny-ansættelser, 

sygdom, vikarsituation 

Ledelsen orienterer 10 Skolen har ansat en ny pædagog 

som tilknyttes 0. årgang. CA 

orienterer. 

7. Fra årshjulet Landsmøde Skole og Forældre 

i november, mulighed for 

høringssvar ifm budget 18-21, 

evt. plan for revision af 

principper. 

 15 Repræsentanter fra 

skolebestyrelsen deltager i 

Landsmøde Skole og Forældre. 

8. Evt.   5 30. oktober afholdes der valgmøde 

i Assentofthallen.  

Der er bevilget 200.000 kr. til 

renovering af toiletter ved Lille 

Torv i B- og C-skolen. 

 


