
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 09.10.2014 kl. 17.30 – 19.30 

Besøg af Ester Seiersen 

Afbud: Trine Gunge, Ejnar,  

Anita og Peter V var fraværende. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 og underskrift af referat 

  Godkendt med kommentar af Anita 

 

2. Meddelelser 

                              a. fra formanden: Intet 

                              b. fra skoleledelsen: Der er nu forbindelse fra Randersvej til erhvervs

  parken. LW undersøger, om man kan forbedre adgangsvejen fra er- 

  hvervsparken til skolen uden at fjerne spærringen. Der vil kunne laves 

  en busholdeplads for busser fra syd. 

  Bestyrelsen har modtaget kommissoriet vedr. byggeplanerne. Det frem-

  går heraf at dagtilbuddet er færdig til i brugtagning i foråret 2016. Re

  sten af byggeriet skal i byrådet. Knud foreslår en planche over tilbyg-

  ningernes placering med færdiggørelsesdatoer. 

  Lars har været nødt til at sige ja til mere indhegning i forbindelse med 

  børnehaven. Det vil påvirke indskolingens og SFOs udendørs aktivi 

  tetsmuligheder.  

                              c. øvrige: Intet 

 

3. Sommerfest 

                              Bilag tidligere udsendt: Henvendelse fra forældre og oplæg fra ledelsen 

  Mario: Det undrer M, at der sættes så meget i værk p.g.a. en enkelt for

  ældrehenvendelse. Derudover er det at gå i små sko, når man vil vide, 

  hvad de meget få penge går til. Hvis ordningen har overlevet sig selv, så 

  ved skolen det bedst selv. Til sidst så er det hyggeligt at få en øl med 

  forældre, man ellers ikke gør lige det med. Man skal ikke ændre på kon-

  ceptet. 

  Marie: jeg er enig med Mario. Men måske er jeg lidt fagligt forarget, 

  fordi der serveres alkohol. Det påvirker nogle børn. Jeg synes, det er lidt 

  ærgerligt, at forældrene ikke må have ansvaret for salget, for det er hyg-

  geligt og det giver et tilhørsforhold. Kan man ikke bruge ressourcerne – 

  medarbejderne - bedre. 

  Søren: Brugte mange timer på at handle ved sidste fest. Det er en god 

  tradition - nu er noget af incitamentet forsvundet, fordi lærerne ikke kan 

  komme med på en lejrskole. Men det er en god tradition, man kunne 

  godt begrænse sortimentet. S ser intet problem i, at der serveres alkohol. 

  LW: Hvis han melder ud, at pengene går til almennyttige formål, så ved 

  han ikke, om engagementet fra forældrene vil være lige så stort. LW går 

  meget ind for forældreengagement - men det skal tænkes om og ikke 

  være målrettet en bestemt årgang.  

  Mads: Det er godt, at det er 5. årgang, der står for det, for det giver sam-

  menhold. Så det er ærgerligt, at pengene ikke går til en lejrskole. 



 

 

  LW: Det er kommunikeret ud, at pengene er til lejrskolelignende aktivi-

  teter. Min holdning er, at det ikke skal være målrettet en enkelt årgang. 

  AR: Vi kan engagere både børn og forældre i at stå i boderne. 

  Mario: Folk bestemmer selv, hvad de vil købe. Det var et fint arrange-

  ment, derudover bliver 3. årgang til 6. årgang på et tidspunkt. Det giver 

  noget i forældregruppen at stå i boderne sammen - det bør veje tungt. 

  LW: VI har jo nogle principper om alkoholpolitik, også for medarbej-

  derne. Men vi er nødt til at forholde os til problematikken. 

  Søren: Kunne man ikke stadig væk lade forældre stå for det - man kan jo

  bruge pengene på andet end lejrskoler. 

  Knud: Jeg er overrasket over, at en person kan udløse sådan en lavine. I 

  forhold til alkohol er jeg helt enig med Mario, der er en fest om året, 

  hvor det er ok. 

  Marie: Alkohol, penge og aktiv deltagelse er de tre omdrejningspunkter. 

  LW mener, at alkoholpolitikken fortsætter, men at der kan dispenseres i 

  forhold til sommerfesten. LW vil gerne have tid til at tænker over en 

  anden form for forældredeltagelse. Indtægten fra salg og entreindtægten 

  går til almennyttige formål. 

  Marie: I skal tænke i at inddrage hele forældregrupper. Disse arrange-

  menter en god anledning til at være sammen som samlet forældregrup-

  pen. Her er muligheden for at brede forældregrupper er sammen også 

  forældre, der typisk ikke kommer til forældrearrangementer. Når man 

  sid der til forældremøder kan man se, at det er de samme forældre der er 

  til stede. Skolefesten er en anledning, hvor man kan have et fælles pro-

  jekt og inkluderende. 

  Søren og Mads er enige. 

  Lars vil gerne tænke det anderledes, fordi skolen har kæmpet med at 

  fjerne det, at en begrænset gruppe bidrager. Engagementet i både børne- 

  og forældrehøjde skal spredes ud. 

 

4. Opfølgning på SFO redegørelse  

på fællesmøde med SFO forældreråd 

                             -Marie: Det er fint med en SFO, men det virker forkert, at det betegnes 

  som farligt, at der findes aktiviteter udenfor SFOs regi. Marie siger, at 

  det kan være, hun har hørt forkert, men hvis hun har hørt rigtigt, er hun 

  ikke enig i synspunktet. 

  AR: pointerer, at hun mener, det er godt at børnene skal til noget kl. 

  15.30, for så bliver børnene i SFO. Det er en styrke. SFO har tidligere og 

  gør stadig det, at de sørger for at børnene kommer i andre fritidstilbud. 

  LW: Der er ikke andet at gøre for en SFO at indgå i partnerskaber med 

  alt hvad man kan - det vil forankre SFO. Det vil sikkert ændre SFO pæ-

  dagogernes rolle, men det vil også kunne blive en gevinst. 

  Det er godt, at der er ressourcer til ud af huset aktiviteter. Men det vigti

  ge er at prioritere ressourcerne i til aktiviteter i prime time. Man skal 

  passe på aktivitetshelvedet. 

  ES: Det er fint med aftenåbning for 4. årgang, men hun er helt enig med 

  SFO-forældrerådet, at prime time er det vigtigste. 



 

 

  Søren mener, man skal prioritere de sårbare tidspunkter i overgangene i 

  bygning to - især om tirsdagen, hvor der ikke er ret mange voksne. 

  LW: Der er tidspunkter, hvor bemandingen ikke er tilfredsstillende. Det 

  ligger ikke fast - vi prøver at justere.  

  Søren: Må børn – der ikke er medlemmer -gerne være i SFO, hvis de 

  skal med andre børn med hjem senere på dagen. 

  Mario: Det må ikke blive for firkantet - mine børn er meldt ud, for de 

  var stort se ikke i SFO. Min ene dreng har fået lov til at være med en 

  enkelt aften. 

  LW: Vi har en pragmatisk holdning - det er en balance. Vi oplever ikke 

  at det misbruges - der er f.eks. arrangementer og traditioner, hvor børn, 

  der ikke er meldt ind, gerne må deltage. Den dag vi synes, det er et stort 

  problem, vil vi gøre noget ved det. 

  Der er den regel, at et barn, der er udmeldt af SFO, har krav på pasning, 

  hvis det skal vente på en skolebus. 

  Marie: Opsummering. Det er m.a.o. prime time, SFOs forhold til omver

  den og en pragmatisk holdning til medlemskabet. 

   

5. Når elever er udsat for tyverier på skolen 

                              Henvendelse fra forældre (bilag udsendes særskilt) 

                              Redegørelse fra ledelsen om forebyggelse af og indsats ved tyverier 

  Søren er glad for initiativet, mener det skal relateres også til hærværk 

  Mario: Skolen er et spejlbillede af samfundet og skolen kan ikke gøre 

  andet end det den allerede gør. 

  Knud: Det er et godt initiativ - lockerne skal i orden meget hurtigt. Må 

  der være overvågningskameraer på en skole. 

  Mads: Lockerne skal bringes i orden, for det vil fjerne mange tyverier. 

  Lars: redegørelsen er udtryk for det skole altid har gjort, men vi justerer 

  undervejs. F.eks. tilsynet gør vi mere fleksibelt og differentieret. Vi tro

  ede at låsesystemet på lockerne var gode - det var de ikke. Vi skifter ud 

  hurtigt - vi starter med overbygningen. 

  Bestyrelsen godkender bilaget som skolens politik og skolen melder ud 

  til forældrene. 

 

 

6. Eventuelt 

  Lektiestøtte skal efter skolens interne evaluering være et punkt inden jul. 

  Mads var til arrangement for skolebestyrelser - han refererede fra arran

  gementet: 

  Der er afsat penge til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Børn og 

  Unge har lavet en app: BUEVENT. her kan man se tilbuddene for skole-

  bestyrelserne. 

 

For referatet 

Mogens Steen Petersen 

 


