
SKOLEBESTYRELSEN  
SB møde onsdag den 20/6 2018 kl. 17:30-19:45 – i P-rummet   
 
Referat 
 
Deltagere: Mariann K. Hjertoft, Charlotte Kornmod, Charlotte Løvholm, Karsten Henriksen, 
Louise Østergaard, Kim Tilsted Nielsen, Chinwe Weber, Sussie Vørre, Mette Harder, Patrick, 
Helene Robetje, Lisbeth Jørgensen 
 
Afbud:  
Gæster:  
 
Der serveres mad…. 

 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  

 
 
Pkt: 

 

99. Godkendelse af referat (17.30-17.40 10 min) Godkendt 

 

 

100. Værdigrundlaget (17.40- 17.55 – 15 min) -  Vi arbejder hen imod en kultur hvor 
værdierne udleves naturligt, derfor skal der arbejdes kontinuerligt med værdigrundlaget i 
lang tid fremover. Udspil fra arbejdsgruppe præsentere på mødet v/Charlotte L.  

Charlotte l gennemgik det daglige arbejde med skolens værdier, hvilke metoder vi 
benytter os af, for at føre dem ud i livet. Elevrådet tænkes med indover, så vi kan arbejde 
med dem i fællesskab. 

Vi lavet et ”værdigrundlags årshjul”, og så vil samtlige elever få folderen med hjem efter 
ferien. 

SB tænker at genbesøge værdierne ca hvert halve år. 

 

101. Forældres afholdelse børnefødselsdage (17.55 - 18.15 – 20 min). Drøftelse: 
udarbejdelse af princip om afholdelse af børnefødselsdage set i forhold til 
værdigrundlagets fokus på fællesskab.  Bilag: Forslag til princip  

Debat om emnet, er det nødvendigt med et princip for afholdelse af børnefødselsdag? 
SB ikke enige og punktet er derfor udskudt til næste gang, med følgende tænkepunkt. 

Hvis man ikke er enig, hvad er problemet med et princip for dette? 

CHK skriver på et nyt forslag 

 

 

 

102. Bestyrelsens deltagelse i forældremøder (18.15 - 18.30 – 15 min).  – aftaler og 
evaluering  



Årgangene afholder f møder på samme dag efter ferien. 

0 årg – Chinwe 

1 årg – Helene 

2 årg – Kim 

3 årg – Mette 

4 årg – Kim 

5 årg – Mette 

6 årg – Lisbeth 

7 årg – Louise og Chinwe 

8+9 årgang -  Louise 

 

Mette skriver på en lille ramme for hvad SB taler om på forældremøderne 

 

103. Orientering om skoleåret 2018/19 (18.30- 18.45 – 15 min). – herunder fagfordeling 
og ansættelser  

 

En kort præsentation af de nyansatte lærere 

Debat om hvordan lærerkompetencer fordeles 

Principper for fagfordeling revideres. Ledelsen kommer med et udkast senest 17/12 2018 

Orientering taget til efterretning 

 

 

104. Planlægning af skolebestyrelsens arbejde i 2018/19 (18.45 - 19.15 – 30 min).. 
Hvilke principper skal der arbejdes med i løbet af skoleåret? Revidering af årshjul. Bilag: 
årshjul 

Vi genbesøgte årshjulet for 16/17 og besluttede at dette danne grundlag for årshjul 
18/19, med tilføjelsen at SB hver anden måned orienteres om skolens trivselsarbejde 

 

 

105. Sociale Medier. (19.15- 19.25 – 10 min) Progressionsplan. Præsentation af den 
plan skolen arbejder efter v/CK 

Debat om på hvilke årgange der skal orienteres om sociale medier for både børn og 
forældre. Beslutningen blev både 2, 4 og 7. årgang, så i får alle med. 

Til næste skoleår udvikler vi på indskolingsdelen. 

Ledelsen forpligter sig på at tage emnet op på afdelingsmøderne, og sørge for at det 
kommer bredt ud til alle klasser 

 

  

106. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse, medlemmer, øvrige og formand 
(19.25- 19.35 - 10 min)  

Ledelsen; der flyttes rundt i disse dage, stor ros til børn og personale at de agerer positivt 
i alt det her flytteri. 

Medlemmerne; får et medlem en henvendelse kun henvendt til den enkelt, så sendes 
den rundt til de øvrige medlemmer , dette meddelere man afsenderen. Som en prøve 
sendes meddelelsen også ud til SB/personalet  

 

107. Punkter til kommende møder:  



 Indhold og formål for SFO klubben. Udsat til efter sommerferien 

 Antimobbestrategi(efter sommerferien) 

 Princip for klasseråd(efter sommerferien) 

 Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold(mødet afholdes i 
efteråret)  

 Temadag for den nye SB(afholdes i september) 

 Evaluering i AKT 

 

 

108. Evt.   

        SFO Tabulex har ikke længere en app tilknyttet 

        CK finder ny dato for næste møde 

 

 

109. Lukket dagsorden  

 

Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks 

Kommende møder:  

 

Mødet slut kl. efter kl 20  

Ref Sussie 


