
 
SKOLEBESTYRELSEN  
 
SB møde tirsdag den 14/8 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, Helene 
Robetje, Lisbeth Jørgensen(sup), Hakan Atalay(sup)  
 
Afbud: Sussie(feríe) 
 
Gennemgang af kodeks for bestyrelsesmøderne.  
 
Pkt:  

1. Godkendelse af referat (1730-1740 10 min) Godkendt 
2. Konstituering af bestyrelsen. Valg af formand og næsteformand. (1740-1755  - 15 

min). Mette er genvalgt. Kim er valgt. 
3. Forældres afholdelse børnefødselsdage (17.55 - 18.20 – 25 min). Drøftelse: På 

sidste møde drøftede vi udarbejdelsen af et princip for afholdelse af børnefødselsdage i 
de tilfælde hvor skolen er involveret fx ved uddeling af invitationer eller afhentning af 
børn set i forhold til værdigrundlagets fokus på fællesskab. SB var ikke enige om 
udarbejdelsen af et princip og derfor blev det aftalt at som ikke ønskede et princip 
skulle tænke over følgende; Hvis man ikke er enig, hvad er problemet med et princip for 
dette? og at Charlotte skulle rettet det eksisterende forslag til ud fra de drøftelser der 
var på mødet. Bilag: Forslag til princip.   Princippet blev drøftet og diskussionen 
mundede ud i en afstemning. Der er 5 for og 2 imod. Modstanden støtter princippet, 
men så hellere at beslutningen lå hos klasserådet. Det blev besluttet at omdøbe 
princippet til en retningslinje. Overskriften rettes til: Retningslinjer for inddragelse af 
skolen ved afholdelse af børnefødselsdage. Der er enighed om indholdet. Er der 
korrekturer indgives de til Charlotte K efter mødet. Der er opbakning til en mere lydret 
overskrift. 
 

4. Indledende planlægning af temadag for bestyrelsen. (1820 - 1835 – 15 min).  
Drøftelse af indhold, datofastsættelse og evt nedsættelse af arbejdsgruppe. 
Temadagen er en dag med tid til fordybelse lig arbejdet med værdigrundlaget. Det blev 
foreslået at arbejde med klasseomdannelse. Temaet drøftes på et evidensbaseret 
grundlag. KAH foreslår Louise Klinge. Ann Elisabeth Knudsen kunne også være en 
mulighed. Arbejdsgruppe nedsættes af Louise, Karsten og Charlotte L. Datoen 
fastsættes til den.17.11.2018. To x Charlotte finder et sted. 
 

5. Status på årets skoleindskrivning og klassedannelse. (1835 - 1855 – 20 min). 
Charlotte orienterer Vi har indskrevet 102 børn og har en overvægt af drenge på 
årgangen. Pædagogerne sammensætter klasserne på baggrund af principperne for 
området. Klassedannelsen er altid kompleks og dannes blandt andet med afsæt i 
farvegrupperne, der sammensættes på baggerun af institutionernes meldinger.  
Børnene sammensættes altid i grupper og aldrig enkeltvist. På grund af nogle 
observationer i klassedannelser, har vi foretaget ændringer efter den første 
klassedannelse blev meldt ud. I uge 35 evalueres klassedannelserne Der er for 



nuværende en skævvridning i forhold til drenge og piger, hvilket kolliderer med 
princippet. Skævvridningen blev skærpet ved ændringerne. I skolebestyrelsen tages 
princippet op igen, når Sussie tilbage fra ferie. Team 1-4 høres, om de på baggrund af 
deres klasser kan spore uhensigtsmæssigheder tilbage til klassedannelserne i 0.klasse 
til bruge for en evt. revidering af princippet.  

 

 
6. Princip om klasseråd. (1855 - 1915 – 20 min).  På forrige møde blev forslaget drøftet 

og det blev besluttet at indhente kommentarer fra lærerne. Kommentarerne drøftes og 
der rettes evt. til princippet. Det er ambitionen af princippet færdiggøres på mødet 
sådan, at være gældende ved de kommende forældremøder. Bilag. Mette retter 
princippet og de gode råd til og rundsender til godkendelse på e-mail 
 

7. Bestyrelsens deltagelse i forældremøder (1915 - 1930 – 15 min). Mette kommer 
med udspil til hvad bestyrelsesmedlemmerne skal fortælle om på forældremøderne. 
Drøftelse og beslutning. Datoer fremsendes. Forældremøderne er fordelt blandt de 
forældrevalgte bestyrelsesmøder. Der skal tales om nedenstående. Mette sender skriv. 

 Princip for klasseråd gennemgås 

 kommunikationskæden: lærer, klasseråd, afdelingsleder, distriktsleder, 
Skolebestyrelsen (principielle beslutninger), forvaltning, borgmester. 

 Principperne  

 Værdigrundlag 
 

8. Meddelelser fra personale, elevråd, ledelse (herunder 5A, ”samlet mellemtrin) 
medlemmer, øvrige, og formand (1930 - 1940 – 10 min).  
Karsten orienterede om PIT (de vil gerne inviteres til et SB-møde), Ledelsen har møde 
med kontaktforældrene i 5.A. Mellemtrinnet er samlet i mellemtrinsbygningen. God 
dagen om professionelle læringsfællesskaber for lærerne på Arken d.8.8. Vi har fået en 
opsigelse og har slået stillingen op. Bestyrelsen orienteres/inviteres til samtaler. 
 

9. Evt.  
10. Punkter til kommende møder:  

• Indhold og formål for SFO klubben. Udsat til efter sommerferien  
• Antimobbestrategi(efter sommerferien)  
• Det koordinerende forældreråd – planlægning af indhold(mødet afholdes i efteråret)  
• Evaluering i AKT 
 

11. Lukket dagsorden 
 
Herefter, kort evaluering af mødet i forhold til kodeks  

 
Mødet er slut kl.  – ref: CLO 

 
 

 


