
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 19.11. kl. 17.30-20.00 

Afbud: Susie og Mads. Søren kom senere 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

og underskrift af referat. 
  Godkendt 

 

Orientering og drøftelse: 

2. Orientering om implementering  

af digital elevplan v. Malene 

Malene fremlagde elevplansværktøjet og skolens arbejde med lærings-

målstyring i denne sammenhæng.  
 

Drøftelse og eventuel beslutning: 

3. Principper vedr. den del af  

forældre- skolesamarbejde,  

som ikke vedrører den enkelte elev 

                              KL spørger til, om ordet tilstrækkeligt kan udelades.  

  Det er LW enig i, men bemærker at ordet er med fordi, der er stor for 

  skel på, hvornår forældre mener, de er informerede. Det er også sat ind 

for at finde en grænse. Niveauet af information må ikke fremgå af prin-

cipperne, men af retningslinjerne. 

  Hvordan kan forældre have medansvar for arbejdet med klassen/årgan- 

  gen. 

  LW siger, at det skal institutionaliseres at forældreråd m.m. er en del af 

  skolens arbejde. Principperne for forældreansvar skal ses i forlængelse 

  af disse principper.  

  AR spørger til, om der kan stå, at der er mulighed for at primærvoksne 

  kan deltage i forældrerådsmøder. 

  LW mener, der skal fremgå, at der er et formaliseret samarbejde mellem 

  forældre og medarbejdere. Og det er vigtigt at de primærvoksne har en 

  hånd med i arbejdet. Men det kan godt være sådan, at det aftales mellem 

  forældre og primærvoksne. LW anerkender at der kan være et ressour- 

  cemæssigt spørgsmål - samtidig med at der kan ligge en medarbejderbe- 

  skyttelse i punktet.  

  Principperne skal herefter drøftes i MED-udvalget. Herefter i bestyrelsen 

  igen. 

 

4. Høring vedr. nedlæggelse af busruter 

  LW skriver et svar p.v.a. skolebestyrelsen, hvoraf det fremgår, at vi støt

  ter, at buskørslen til Ølsted fortsætter.  

 

5. Evt. reaktion på svar vedr. fritidsklubben 

                             Vi skal fortsætte presset på FU-lederen og dennes bestyrelse. Vi ønsker 

at komme i en tættere dialog om indholdet i svaret fra Ove Pedersen. 

LW skriver p.v.a. bestyrelsen. 

 

6. Orientering 



 

 

Processen vedr. ledelsestilpasning 

-EDH har sagt ja til en stilling i Aabyhøj, og LW regner med, at sagen 

 dermed er afsluttet. ES kommer på fuld ledelsestid, og sammen med 

 EDHs "børnetid" skal det dækkes dels af en nyansat lærer/pædagog - 

 Christian Pedersen - og en  medhjælper, som vi endnu leder efter. 

Ansættelse til dækning af barselsvikariat fra 1. januar 

Lærer Claus Olesen har fået en fratrædelsesordning, og han kommer 

 dermed ikke tilbage. 

Lærer Linda starter i december for lærer Malene Stavnsbos orlov i de

 cember og Mai Bøjes barselsorlov efter nytår. 

Status på byggeri 

  Byggeriet er kommet i udvalg, så det kommer tidligst på i byrådet i de

  cember. Det er meget ærgerligt, da vi jo er meget pressede lokale- 

mæssigt. 

 

7. Eventuelt 

  -Kvalitetsrapporten tages op på bestyrelsesmødet d. 15.12.2015 

   

For referatet 

Mogens Steen Petersen 


