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Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 23. september 2019 

Kl. 19:00 – 21:00 
 

Tilstede: Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund, Loa Dalgaard Worm, Lou-
ise Holm Laursen, Lone Krognos, Anette Skipper, Ole Thomasen.  
 
Afbud: Jane Deleuran, Ulrik Persson, Kristine Kloch Jeppesen 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af referat 
Ad 1) 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
2. Bestyrelsens arbejdsform 
Ad 2) Formanden fremlægger forslag til arbejdsform, som drøftes. 
 
Skolebestyrelsen drøftede sin arbejdsform. Da tiden på møderne er skåret ned, fore-
slog Elvir, at møderne er mere effektive ved at medlemmerne er forberedt til møderne 
og at punkterne kan arbejdes hurtigere igennem. Elvir vil udarbejde mål/formål for 
punkterne. 
 
 
3. Årshjul 
Ad 3) Årshjulet præsenteres og skolebestyrelsen giver input, så vi på næste møde en-
deligt kan fastlægge årshjulet.  
 
Skolebestyrelsen gav input til årshjulet. Der skelnes mellem temaer og indblik. 
Det prioriteres at arbejde videre med skolens værdier.  
 
Andre temaer: 

• Både mobilpolitik og udgangstilladelse, skal der arbejdes videre med.  

• Forældrefortællinger om skolen  
 
Indblik:  

• Hvordan arbejder udskolingen? Desuden vil bestyrelsen gerne briefes om, 
hvordan hverdagen bliver i den nye bygning. Er det en god ramme om elever-
nes læring.  

 
4. Tema. Værdiprocessen 
Ad 4) Evaluering af deltagelsen på pædagogisk aften samt aftale om næste skridt.  
Louise fremlagde input fra pædagogisk personale. (De vedhæftes referatet i scannet 
form.). 
Udvalget (Nina, Louise og Loa) gennemskriver værdierne med de seneste ændrings-
forslag. Desuden laver udvalget en implementeringsplan med baggrund i de indkomne 
ideer fra den pædagogiske aften med personalet.  
Det blev derpå drøftet, hvordan forældrene kan inddrages i implementeringen og fx 
være med i den kreative del.  
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5. Mobilpolitik  
Ad 5) På baggrund af det pædagogiske personale og skolebestyrelsens pædagogiske 
arrangement drøftede skolebestyrelsen deres holdning til feltet og til den videre pro-
ces. Ole fremlagde input fra gruppearbejdet. 
 
Skolebestyrelsen kan se af gruppernes besvarelser og lyttede sig også til på mødet 
med personalet, at der er opbakning til, at skolen bliver mobilfri. Der skal være enighed 
på skolen om det. Elevrådet skal inddrages i drøftelserne. 
 
Bestyrelsen får også øje på, at digital dannelse stadig er et meget vigtigt emne i under-
visningen. Ole fortalte, at skolen er med i et projekt om teknologiforståelse i indskoling-
en og vil fortsat drøfte digital dannelse.   
Bestyrelsen har også nogle overvejelser om, hvordan det konkret skal foregå: skal læ-
rerne inddrage telefonerne om morgenen. 
 
Bestyrelsen reflekterede også over, hvad det vil betyde for børn og forældre hjemme, 
når børnene ikke har haft deres telefoner i skoletiden.  
 
Mobilfri skole skal også gælde forældrene, når de afleverer og henter børnene. Besty-
relsen vil gerne drøfte det med forældrerådet i SFO’en på november mødet.  
 
Det skal også gælde personalet.  
 
Ole udarbejder et konkret forslag til mobilpolitik inden næste møde i oktober.  
 
6. Udgangstilladelse 
Ad 6) På baggrund af det pædagogiske personale og skolebestyrelsens pædagogiske 
arrangement drøfter skolebestyrelsen deres holdning til feltet. Anette og Ole fremlæg-
ger input fra gruppearbejdet. 
 
Ledelsen får øje på, at det er et mere ”mudret” billede. Gruppedrøftelserne viser, at der 
ikke er enighed blandt personalet om at indføre udgangsforbud. 
Grupperne var enige om, at det er usundt at eleverne indkøber slik, chips og energi-
drik. 
 
Ole og Anette mødes med udskolingslederen fra Gammelgårdsskolen i denne uge og 
får inspiration. Derpå drøftes det i udskolingen, som skal være med på beslutningen, 
hvis vi tager den.  
 
Skolebestyrelsen får øje på, at der ikke er en klar holdning til dette punkt og bestyrel-
sen vil indhente flere informationer og drøfte videre på de kommende møder.  
Vi får også øje på, at elevrådet skal inddrages i drøftelserne.  
 
7. Skolebestyrelsens og ledelsens deltagelse på forældremøderne 
Ad 7) Evaluering 
 
Vi får øje på, at det er vigtigt for forældrene at høre skolebestyrelsesmedlemmerne på 
møderne. De får vigtig info om, hvad der optager bestyrelsen.  
 
Ledelsen er i tvivl om vi rammer det, som er relevant for forældrene. Bestyrelsen gav 
feedback: Det er godt med den målrettede kommunikation i forhold til årgangene. No-
get er gentagelser, men det har en værdi at både ledelse og skolebestyrelse er mere 
synlige. Synspunktet er også, at det kun er én gang om året.  
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8. Nyt fra ledelsen 
Ad 8) 

• Der er Åbyville i uge 40. Det glæder vi os til.  
 

• Vi pakker faglokaler ned og rykker rundt på skolen i den kommende tid. Den 
nye bygning indvies den 24. oktober. 

 

• Aula starter efter efterårsferien. Der er ny hjemmeside fra 1. oktober.  
 

• Steffen, SFO leder, går på pension pr. 1. december. 
 
9. Evt. 
Ad 9) 
 
 

 
Arbejdende udvalg: 

• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine) 

• Byggestyregruppe (Ulrik) 


