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 Dato  
30. januar 2019 
Kl. 17.00-19.10 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Referat 
Ikke tilstede: 
Pernille og Boris 

1 Godkendelse af dagsorden Alle 2 B Godkendt 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 20/11-18 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet 

3 Princip nr. 1 
(bilag). Ledelse og 
medarbejdere fortæller, 
hvordan princippet 
udmøntes i dagligdagen 

Ledelse, 
medarbejdere 

20 DB Pia Bøtkjær var inviteret til at give et par konkrete eksempler på, hvordan 
understøttende undervisning kan se ud i praksis. 
På 5. årgang er der arbejdet med yoga, mindfulness, Lucia og i øjeblikket 
trænes der skak bl.a med henblik på skolernes skakdag. I nogle perioder 
arbejdes der også med f.eks. læsebånd 
På 8. årgang er UUV parallelagt, så de tre klasser arbejder sammen. Der har 
gennem en længere periode været besøg på et lokalt plejehjem, hvor der har 
været læst julehistorie, snakket, spillet banko mv. Skolebestyrelsen fik 
udleveret eksempler på årsplaner. 
 
Mona og Mette redegjorde for hvordan resten af princippet føres ud i livet. 
En stor del af dette princip er bundet op på et lovmæssigt grundlag. 
Skolebestyrelsen bliver orienteret om evt. ændringer.  
 
Skolebestyrelsen ønsker at blive nærmere orienteret omkring valgfag. 



 
 

4 Nyt fra elevråd Valdemar 10 O Elevrådet har afholdt et møde i januar, hvor det blev besluttet, at der skal 
arbejdes med: 
Elevrådets synlighed, så alle elever ved hvem elevrådet er, og hvad de arbejder 
med. 
De mål elevrådet satte sig i starten af skoleåret er opnået. 
 
Michael ønsker at deltage i et elevrådsmøde 
 

5 Evaluering af skolefesten Birgitte, Anja 10 D Endnu engang en vellykket skolefest med god tilslutning. Det har været meget 
hjælpsomt, at der har siddet to fra skolebestyrelsen i arbejdsgruppen. Punktet 
kommer på igen inden sommerferien for nærmere planlægning. 

6 Evaluering af og opfølgning 
på Kontaktforældremøde 

Alle 10 DB Gode tilbagemeldinger på kontaktforældremødet. Der er blevet samlet op på 
arbejdsgruppernes arbejde og efterfølgende har Lene, Anja, Boris og Birgitte 
skrevet det sammen til en lille folder, der nu ligger i udkast. 
Mette undersøger hvad grafisk afdeling i kommunen kan vedr. tryk. Mette 
vender tilbage til Birgitte. 

7 Evaluering af temamøde for 
forældre 

Daniel 5 D God aften med 130 forældre tilmeldt. Skolen skal være opmærksomme på 
opstilling af stole, projektor mv., så alle kan se og høre. 
SSP afholder oplæg i dette skoleår for 2.,4.,6. og 8 klasse. med udgangspunkt i 
”Digital Trygt Skanderborg” (se evt. hjemmeside) 

8 Drøftelse af 

skolebestyrelsens interne 

kommunikation 

Michael 10 DB For at sikre en god intern kommunikation i skolebestyrelsens blev der 
besluttet, at den almindelige kommunikation (ikke personfølsomme 
dokumenter) sendes på mail.  
Når man sender en besked ud, skrives der hvem man ønsker svar fra.   
Alle sender en mail til mette.molbach@skanderborg.dk – til denne mailadresse 
sendes referatet.  

9 Ledelsesstruktur  ML, ME, SR 15 OD Der tages ikke referat af dette punkt. 

10 Nyt fra formand Michael 5 O  Michael og Søren deltog sammen med Mona og Mette i den årlige 
nytårskur. 

 Godt med initiativet omkring ”Digital dannelse” 

mailto:mette.molbach@skanderborg.dk


 
 

 Der har været en henvendelse omkring skoledagens længde 

 Formanden giver udtryk for, at han er glad for samarbejdet med 
skolens ledelse omkring bestyrelsesarbejdet. 

11 Nyt fra medarbejdere AN, LE 5 O Fritidsdelen: 

 Der er afholdt fællesskabsdag i fritidsdelen 

 Klubpersonalet har arbejdet videre med kostpolitikken i forhold til 
slikdagen i klubben 

 Personalet afprøver et arrangement med overnatning i vinterferien 

 Soffen holder aftenåbent for 3. klasserne i foråret fra 17.30-20.00 
Undervisningsdelen: 

 Der har været afholdt emneuge:  
Indskolingen har arbejdet med forskellige emner, mellemtrinnet og 7. 
klasse har afholdt ”Stilkøbing”, 8. og 9. årgang afholdte terminsprøver. 

 Der er god tilslutning til ”forældrehjælpere” til kolonien 

12 Nyt fra ledelsen ME, SR, ML 10 O  Klubpersonalet har deltaget i en kommunal inspirationsdag 

 Soffens legeplads er blevet renoveret og taget i brug 

 Der har været afholdt forældremøde med kommende 0. klasses 
forældre 

 Soffen laver ændringer i morgenbespisningen i forhold til kostpolitikken 

 Der arbejdes i hele fritidsdelen med arbejdsmiljøet. 
 

 Alle vinduer er nu udskiftet 

 Ledelsen har været på rundtur i alle klasser, for at lave status på 
inventar og klassernes beskaffenhed 

 Der er ansat nyt personale til E-klasserne, fordi der er tilgang af børn 

 Der er foretaget nogle personalemæssige omrokeringer omkring 1. 
klasse  

 Kontrakten er blevet godkendt 

 Skolens sorgplan er blevet revideret 
 



 
 

 

 

13 Vikarer og sygefravær ML 15 OD Udsat til næste møde 

14 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael udarbejder et lille skriv til forældreintra om bestyrelsesmødet. 

15 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 O  Vi flytter kontaktforældremødet til d. 23. april – alle melder det ud til 
de kontaktforældre de er repræsentanter for. 

 Skolebestyrelsesmødet d. 18. marts bliver for 17.00-20.00: 
Plan for investeringer og rundtur 
Budget 2019 og regnskab 2018 
Skoleårets planlægning 
Vikarer og sygefravær 
Afklaring af et evt. nyt forældrearrangement. 
 


