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Deltagere: Maja Andersen, Rikke Lysholm 

Tine Andresen, Jacob Bjørn, Søren Riber, 

Pia Damgaard, Stine Laursen, Torben N. 

Jensen, Thomas Grønbæk Holmaa,, Inge 

Pedersen, Kurt Iversen, Birgit Frederiksen 

og Mie og Nicoline fra 9.y. 

Dato:tirsdag d. 15.09.15  

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: det nye personalerum 
Mødeleder: Maja Andersen 

Næste møde: torsdag d. 28.10.15(fællesmøde 

område Oddervej) 

 Dagsorden 

 
tid Kommentarer til punktet 

 

referat 

 
Afbud: 

1 Evt. velkomst til 

nyt 

bestyrelsesmedl

em 

18.45  Velkommen til nyt Skolebestyrelsesmedlem – 

Stine, der er mor til to børn på skolen – et barn i 

1. klasse og i 3. klasse og velkommen til Mads 

Villesen far til barn i 3. klasse – valgt som 

suppleant til SB 

Stine og Mads er oprettet i Forældreintras 

skolebestyrelsesmodul 

2 Godkendelse af 

referat og 

dagsorden 

18.55  Referatet godkendt med følgende tilføjelser: 

Tema for næste SB møde den 28/10 – 

Forældreinddragelse 

3 Kort nyt fra 

elevrådet 

19.00  - Vi har haft et kort elevrådsmøde fra 5. – 

9. årg, hvor emnet var: ”Vil vi deltage som 

tilskuere til skolefodboldkampene og 

hvordan”. Elevrådet besluttede 

enstemmigt, at alle klasser deltager – dog 

ikke ved regn. 

- 29/9 deltager formandsskabet i et 

elevrådsarrangement arr. af DSE og B&U 

med formænd fra andre skoler. Vi skal 

arbejde med, ”Hvordan kan vi arbejde 

som elevråd og i bestyrelsen” 

4 Fester og 

hærværk 

19.10 Drøftelse af 

omfang og 

eventuelle tiltag 

Elevrådsrepræse

ntanter deltager 

Omfanget af ”spontane”-fester, der foregår på 

skolens areal i weekenderne er aftagende, men 

spørgsmålet er om festerne er flyttet til andre 

områder/andre skoler 

 

Følgende tiltag er iværksat: 

- Fællesbrev (Skole/Klub) er sendt ud til 

forældre i 8. og 9. klasserne før ferien 

- Morten og Michael har været rundt i 

klasserne og talt med eleverne både før 

ferien og efter ferien 

- Michael foretager opfyldning i klubben 

- Samarbejde med opsøgende medarbejder 

– tim Frimann Hansen 
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- Sommerbussen har runderet 

- Lærerne arbejder med temaet i klasserne 

- Emnet berørt i Mårslet bladet 

- Elevrådet har skrevet på FB om det 

uheldige i at holde fest på skolens areal 

- Information på info. møde i forhold til 

Winneden. 

 

Forslag til tiltag: 

 

1/ Ville det være en god ide at iværksætte 

forældrenetværksgrupper, der kunne være 

”bagstopper” for at festerne ikke udvikler sig 

uhensigtsmæssigt – bl.a. forslag fra elevrådet 

2/ Skulle der organiseres tiltag på tværs af 

skolerne. Inge taler med skolelederne i område 

Oddervej - ”Hvad gør jeres SB?” 

3/ SB i område Oddervej kunne mødes. 

4/ SB giver inspirationsråd til 

klasseforældrerådene i de store klasser  

 

Hvad er vores rolle som SB og hvad er vores rolle 

som forældre? 

SB kunne tage initiativ til at iværksætte 

mødeforaer for forældrene. 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe i SB, der 

kommer med forslag til hvad og hvordan tingene 

kan gribes an. Arbejdsgruppen består af: 

Søren/Maja, Tine, Pia og elevrådsformændene. 

Pia er formand for udvalget. 

 Pause med 

spisning 

19.40   

5 Principper 20.00 Drøftelse af om 

vi har de 

nødvendige 

principper. 

Evt. 

Ud fra oversigten over nuværende principper 

drøftes om der bør udarbejdes flere principper.  

 

Principper bør kun udarbejdes, når der er behov 

for det. 
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igangsættelse af 

bearbejdning af 

eksisterende og 

formulering af 

nye principper 

 

Princippet om ”Inklusion” tages op i SB´s 

”principudvalg”, som også laver status på de 

samlede principper og behov for nye. Rikke 

indkalder udvalget. 

 

 

6 Princip for åben 

skole + oplæg 

fra Søren om 

forældrebank 

20.20 Drøftelse af 

indhold og 

formulering 

Hvad tænker vi som SB i forhold til Åben Skole? 

Det kunne være en god ide, at vi får en rød 

tråd/progression i, hvad vi gør på skolen i forhold 

til udsyn mod omverdenen eller tematisere 

tingene på forskellige årgange /afdelinger. 

 

Vedr. Forældrebank. Oplæg ved Søren. Se bilag 

Oplægget tages med i ”principudvalget” 

 

  

7 Børn med 

særlige behov 

20.40 Skolen orienterer 

om  

• Arbejdsområ

der 

(organisering)  

• procedurer,  

• målsætninge

r 

• rammevilkår 

med 

prioriteringer 

Dilemma drøftes 

undervejs 

Birgit, der er afdelingsleder af Kridthuset, 

fortæller om, hvordan Mårslet Skole har 

organiseret arbejdet med børn med særlige 

behov. Kridthuset er vores kompetencecenter for 

Børn med særlige behov. Til Kridthuset er knyttet 

lærere og pædagoger med speciale i inklusion og 

trivsel og lærere med specialer i læsning, IT-

rygsæk, matematikvanskeligheder m.v.  

 

Vi arbejder med børn med særlige behov ud fra 

nedenstående kategorier: 

- børn med særlige sproglige behov (fx to 

sprogs-børn) 

- fagligt  og socialt udfordrede børn 

- diagnosebørn 

- AKT hjælp til klasser 

 

Vi arbejder med afsæt i handleplaner og 

inddrager ekstern rådgivning og ekspertise ved 

behov. Skolen har en fast tilknyttet PPR-psykolog, 

talepædagog og sundhedsplejerske. Derudover 
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samarbejder vi med fx 

- Kompetencecenter for læsning 

- PPR – fx eksternt AKT-team, Åben 

Rådgivning 

- Børne- og ungdomspsykiatrien 

- Socialcenter SYD/VEST 

- m.v. 

8 

 

Orientering fra 

ledelsen  

21.10 Inge orienterer 

om aktuelle 

emner 

 

- Nyt kommunalt elevplansværktøj udgives 

5.10 og  implementering starter i løbet af 

efteråret. Værktøjet er obligatorisk fra 

skoleåret 16/17. 

- Kommunale budgetbesparelser er varslet 

og betydningen for skoleområdet 

fremlægges fredag den 18/9 for 

skolelederne 

- Skolens indsats om digital dannelse er i 

fuld gang.  Forslag om at invitere Jonas 

Ravn ud til et bestyrelsesarr. som 

opsamlingsheat, så forældre fra 6. årg. og 

opefter får mulighed for at høre ham. 

Punktet tages op på næste SB møde 

9 Eventuelt 

 

21.20  Program for SB mødet den 28/10 bliver sendt ud 

til SB repræsentanterne. 

RULL processen. Skolen har endnu ikke fået en 

plan for styregruppens involvering 

 

     

 


