
Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 
 
 

Dato:15.05.2019 
Tidspunkt: 19.00-21.30 
Mødeleder: NM 
 

Deltagere: Tina Hornbæk Staal, Mads Skou Rasmussen, Bodil 
Lildholdt, Helle Klejs, Lene Søndergård, Louise Juel Broch, Luise Lund 
Østrup, Nette Møller-Nielsen, Stine Seir Theilgaard, Troels Ravn-
Mikkelsen, Linda Nielsen Juhl, Anna Kristine Dircks 
Fraværende: Louise Juel Broch, Thomas Kræmer Schmidt, David 
Nguyen, Kinga Dalecka, Rasmus B. Pedersen 

Forberedelse  
 

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

Tid Referat 
  

Formid- 
ling 

1.  Godkendelse af 
dagsorden (B) og valg af 
Uden for referat 
skribent 

19:00 Godkendt. 
Tina skriver Uden for referat. 

NM 

2.  Elevråd (O) 
 

19:10 Udgår. Elevråd 

3.  Hvad skal med i 
årsberetningen? 
Årets sidste møde – ny 
dato? (D/B) 

19:20 Årets SB-arbejde blev gennemgået. 

Årets sidste møde d. 20.6. flyttes til mandag d. 
24.6. kl. 19 hos Nette. 

NM 

4.  Oprettelse af nyt 
stamhold i AI/ny 
struktur for 
klassedannelse 3. årg. 
(O) 

19:30 Mads og Lene redegjorde for baggrund og 
proces for dannelse af et nyt stamhold i AI.  

Skolebestyrelsen vil ved lignende processer 
gerne inddrages tidligere. 

MR/LN 

5.  SB-deltagelse i 
forældremøder 
kommende skoleår – 
tema/form? (D) 

19:50 Ét overordnet tema? 
Forældresamarbejde/pjece/AULA? 

Forældres betydning for klassens sociale 
fællesskab – det gode læringsmiljø? 

Sociale medier – hvordan gør vi som forældre? 

Opfordring fra skolebestyrelsen til lærerne: 
Forældremøde i aug/sept: Plads til drøftelse -  
af det sociale fællesskab i klassen – af 
vigtigheden af samspillet mellem forældre. 
Etiske dilemmaer. Mindre information!! (det 
kan sendes ud). 

NM 

6.  Pause  20:05   

7.  Tyskundervisning (O) 
undervisningseksempel 

20:20 Anna viste inspirerende tyskundervisning. AK 



 

8.  Tilbagemelding 
fyraftensmøde ang. 
Aula (O/D) 

20:30 Helle gav et kort referat fra mødet. Tages op 
igen på næste møde. Helle kommer med et 
oplæg i forhold til hvilke informationer, der 
skal sendes ud i de forskellige afdelinger. 

HE/Linda 

9.  Tilbagemelding 
dialogmøde (O/D) 

20:45 Tema: Den nye Børne og Unge politik.  

To oplæg med efterfølgende drøftelse. Bl.a. om 
perspektivjustering med fokus på det 
inkluderende læringsmiljø. 

Hvordan formidles politikken ud til vore 
forældre – og hvordan kan det spille sammen 
med vore principper?  

HE/MR/ 
Luise/Ras
mus 

10.  Microbølgeovne (B) 21:00 Microbølgeovne får lov at blive. Elevrådet 
roses for at have arbejdet for deres sag – og at 
de har forståelse for, at de skal tage ansvar for 
rengøring mv. Elevrådet laver retningslinjer for 
brug og rengøring af ovnene. 

HE 

11.  Nyt fra ledelsen (O) 

 Elever og 
personale 

21:10 Orientering givet.  
 

HE/LI/MR 

12.  Evt. (O) 21:20  NM 

13.  Forslag til kommende 
møder 

 Tema: Nye veje i skole-hjem-samarbejde. 

Revidere principper løbende – tage enkelte 
områder ud og arbejde igennem. 

Karaktergennemsnit i fag ved afgangsprøver 
2018/19 

 


