
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 10.06.2014 

Afbud: Peter 
 
1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat 
Godkendt 
 

2. Opfølgning på opstillingsmødet 

Første møde efter sommerferien (konstituering) torsdag d. 14.08.2014 kl. 17.30 - 19.30 

 
3. Meddelelser 
 

a. fra formanden: Tak for i år til både forældre og ansatte. Uenighed er ikke et mål, men de sidste 

tre bestyrelsesmøder har været de sjoveste. Vi skal bevare den gode stemning også når vi er 

uenige og dyrke det livfulde. Det svingende fremmøde giver en anledning til at opfordre til at være 

lidt mere til stede. 
 

b. fra ledelsen: LW laver en samlet udsendelse vedr. personaleændringer til alle forældre fredag d. 

13.06.2014. 
 

c. øvrige: Søren spørger til information vedr. folkeskolereformen. LW siger, at der har været afholdt 

to forældremøder i foråret. Men LW vil løbende informere i det kommende skoleår i form af nogle 

små videoklip.  

 

4. Formidling af forældreansvarsprincipper til forældregruppen 

De vedtagne principper er udsendt bilag. Marie: Det mindste, der kan gøres, er at principperne 

ligger på hjemmesiden, at vi informerer på ugeplanerne, at nye elever får information herom og at 

der informeres på årgangsforældremøder. 

LW lover, at punktet er på det første årgangsforældremøde i det nye skoleår. Det er ledelsen, der 

skal melde ud, at vi har et punkt til årgangsforældremøder, hvor vi vil komme til stede og formidle 

punktet. Derudover skal medarbejderne informeres om, hvad de kan bruge disse principper til. 

Principperne tages op og både ydelser og effekt evalueres på novembermødet. 

Søren opfordrer til, at vi ikke kun evaluerer på det målbare - vi skal også have fokus på det, der er 

sværere at måle. 

Marie mener, det er en anledning til at fokusere på fremmøde, når skolens morgenmødetidspunkt 

rykker til kl. 8.00. 

Vi skal overveje andre måder at formidle principperne på end de, der er listet op i ovenstående. 

 

5. Opfølgning på kvalitetssamtalen 

Bestyrelsen havde ikke mulighed for at være repræsenteret ved samtalen. 

LW gennemgik grundlaget for samtalen - de to kvalitetsrapporter. Skolens tal i forhold til skolerne i 

kommunen som sådan giver ikke anledning til bemærkninger. Skolen har afleveret to fine 

rapporter. 

Skoleledelsens bud på indsatsområder fremadrettet: 



 

 

-          Kommunikationsstrategi - vi har brug for at få overblik over området og finde vores skoles 

særlige fokus. Punktet skal se både indadtil og udadtil. 

-          Dialog med forældre - det er kvalificering af medarbejderne, der er i fokus. 

-          Implementering af helhedsplan - det er meget nødvendigt, og vil involvere alle 

medarbejdere. Se punkt 6. 

-        Forebyggelsesstrategi - vi har nogle årgange, hvor rygning og alkohol forbrug er højt på 

vores skole. Vi skal udvikle en mere aktiv forebyggelsesstrategi 

Strategierne skal løbende tages op og evalueres i bestyrelsen. 

Der er tale om tværgående indsatsområder - vi arbejder fortsat med de områder, vi har i øjeblikket. 

 
6. Helhedsplan for matriklen 

LW orienterede om forløbet af arbejdet med helhedsplanen. Der er 4 interessenter: dagtilbud,  

skole, klubber og sognegård. Anledningen er, at der er afsat penge til udbygning af dagtilbuddet.  

De forskellige scenarier blev gennemgået. 

Det nuværende forslag blev gennemgået. Vi håber meget, at det bliver vedtaget på mødet 

11.06.2014. 
 
7. Eventuelt 
 
 Ny email Sussi sam@biomed.au.dk 
 
 
For referatet 
Mogens Steen Petersen 
 
  
 
  
 
                             


