
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
 
 

Dato:25.11.2019 
Tidspunkt: 19.00-21.30 
Mødeleder: NM 
 

Deltagere:, Mads Skou Rasmussen, Helle Klejs, Louise Juel Broch, 
Nette Møller-Nielsen, Stine Seir Theilgaard, Troels Ravn-Mikkelsen, 
Linda Nielsen Juhl, Rasmus Bøgelund Pedersen, Jesper Øgendahl, 
Peter Ross Sørensen, Lene Søndergaard Nielsen, Karl Jakobsen 
Fraværende:  Luise Lund Østrup, Thomas Kræmer Schmidt, Tina 
Hornbæk Staal, Caroline Bjørnvig 

Forberedelse  

Dagsorden 
(O) orientering 
(D) drøftelse 
(B) beslutning 

Tid Referat 
  

Formid- 
ling 

1.  Godkendelse af 
dagsorden (B) og valg af 
Udenfor referatskribent 
 
Metodevalg referat (B) 

19:00 Dagsordenen godkendt 
NM skriver uden for referat 
Der indføres et punkt til fremtidige møder, der 
hedder ”godkendelse af referat” sammen med 
”godkendelse af dagsorden”. Referaterne 
offentliggøres først, når de er godkendt af 
bestyrelsen. 
 

NM 

2.  Elevråd (O) 
Nye 
elevrådsrepræsentanter 
til SB 

19:10 Karl fortalte om seneste elevrådsmøde for de 
ældste. Ønske om håndsprit ved boden og lidt 
mindre indblanden fra forældrene i 
forbindelse med fester. Planer om at 
arrangere en bordtennisturnering og 
aktivitetsdag i udskolingen. 

Elevråd 

3.  Præsentation af ny leder 
(O) 
Peter præsenterer sig 
selv 

19:20 Peter Ross Sørensen, der er ny SFO- og 
indskolingsleder præsenterede sig og sin 
baggrund. Peter har tidligere arbejdet som 
leder i både private virksomheder og på 
Strandskolen i Århus. Peter gav udtryk for, at 
han har fået en god start på Rønbækskolen i 
mødet med både børn, forældre og personale. 

PR 

4.  Forældrenes betydning 
for børns fællesskaber 
(D) 
Kort præsentation af 
indholdet på dialogmødet 

 Forældremøder 
Form og indhold 
– hvornår går 
man beriget fra 
forældremøder?  
– katalog over 
muligheder for 

19:30 Helle og Nette samlede op på dialogmødet i 
Hammel d. 7/11-19 med fokus på bæredygtige 
fællesskaber og forældrenes rolle ift. disse.  

 

Det blev drøftet hvordan kan vi kvalificere 
forældremøderne i begyndelsen af skoleåret? 

Det blev også drøftet om der skal udarbejdes 
et princip for forældremøderne på 
Rønbækskolen. 

 

Følgende forslag og idéer blev vendt: 

NM/TK/ 
ledelsen 



forældresamarbej
de 

 Princip for 
forældremøder? 

 Hvilken opgave 
har bestyrelsen? 

 Hvordan 
aktiverer vi de 
andre forældre? 

 SB-repræsentanterne og 
ledelsesrepræsentanterne må gerne 
have mere værdibaseret indhold med i 
deres indlæg.  

 Gerne mere styring/facilitering fra 
lærernes side. Dagsorden udsendes 
inden mødet. Referat efter mødet. 

 Gerne tydeligere og simplere 
dagsordener på møderne.  

 Gode erfaringer med, at der er givet et 
lille dialogoplæg med hjem til 
forberedelse inden mødet. 

 Er der behov for at forlænge møderne 
eller måske endda indføre et ekstra 
forældremøde i løbet af skoleåret. 
Kunne være på udvalgte årgange. 

 Evt. tilmelding til møderne. 

 Mindre snak om praktiske ting, gerne 
mere ”med kød på” eksempelvis 
klassetrivsel. 

 Idekatalog for klassearrangementer 
udarbejdes. 

 Evt. pizzamøde for forældrene, hvor 
klassearrangementer planlægges – 
uden deltagelse af lærerne. 

 Nyhedsbreve fra årgangene, gerne 
med fokus på trivsel, fællesskaber og 
det sociale arbejde på årgangene. 

 
Nette præsenterede et princip fra Skole og 
Forældre om forældremøder.  
 
Det blev besluttet at udarbejde et princip for 
forældremøder. Kan evt. skrives sammen med 
principperne om skole-hjemsamarbejde, 
forældreråd. Nette og Helle laver et udkast, 
som drøftes på næste møde. 
 
Forslag til forældrearrangementer 
efterspørges blandt skolens forældre. Mads 
skriver ud. 
 

5.  AULA 
Platform for SB? (O/B) 

20:30 Der er oprettet en ny skolebestyrelsesgruppe i 
Aula til fremtidig kommunikation. 

HE/ 

6.  Nyt fra ledelsen (O) 

 Elever og 
personale 

21:10 Helle orienterede om nyt om 
personalesituationen. 

HE/MR 



 

 Opdateret SB-
liste 

7.  Evt. (O) 21:20 Kys og kør-kampagne i uge 50 
Mandag: Nette og Mads 
Tirsdag: Stine og Louise 
Onsdag: Mads og Rasmus 
Torsdag: Lene og Linda 
Fredag: Helle og Linda 

NM 

8.  Forslag til kommende 
møder 

 Princip for forældremøder  


