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 Dagsorden 

 

tid Referat: 

 

Afbud: 

Elevrådsrepræsent

anterne, Søren og 

Torben 

1 Godkendelse af referat og 

dagsorden 

18.45 Godkendt med følgende tilføjelser: Punktet 

”Fester og hærværk” udsættes indtil videre. 

Punkt: 6 - 7 - 8 udsættes til den 9/12 - se også 

nedenfor 

 

2 Kort nyt fra elevrådet 18.50 Sidste elevrådsmåde var et kort møde 

omhandlende evaluering af motionsdagen. 

Umiddelbare input: Eleverne synes ikke 

aktiviteterne strakte sig over lang tid nok 

 

Morten har overtaget Birthe Rask funktion som 

elevrådskontaktperson 

 

3 En afdelingsopdelt skole fra 

skoleåret 16/17. En ny 

organisationsmodel 

 

 

19.00 Efter sommerferien opdeles skolen i tre 

selvstændige afdelinger: 

- Indskoling (0.-3.-årgang) 

- Mellemtrin (4.-6. årgang) 

- Udskoling (7.– 9. årgang) 

Ifm. RULL har det pædagogiske personale 

arbejdet med pædagogisk platform for de tre 

afdelinger. 

 

En af konsekvenserne af skolereformen på 

Mårslet Skole er en Afdelingsopdelingsopdelt 

Skole. Det betyder bl.a. en højere grad af 

specialisering i arbejdet, tættere 

samarbejdsflader, tættere bånd mellem 

eleverne, etc. 

 

Pædagogisk platform. Ideer til de enkelte 

afdelinger fra de forskellige personalegrupper 

og ledelse. Morten, Kurt og Inge gennemgår 

ideerne som de er pt..  

 

Tine skitserer opmærksomhedspunkter 

omhandlende kommunikationen skole/hjem, 

forældresamarbejde og ”overgange”, som vi i 

SB arbejder videre med. 

 

4 Ledelse i en ny 

organisationsstruktur 

19.20 D. 13.11 gik Kirsten Villadsen på pension. 

Skoleledelsen ønsker at ansætte en 

indskolingsleder pr. 1/3 - 16 i stedet for Kirsten. 

Inge fremlægger baggrunden – opgaver, 

økonomi, medarbejderperspektiver m.v.  

Inge ønsker bestyrelsens opbakning til 
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beslutningen samt aftaler om bestyrelsens 

deltagelse i evt. ansættelsesudvalg. 

Thomas giver udtryk for, at SFO-personalet ser 

frem til en ny indskolingsleder som afløser for 

Kirsten. 

 

Punktet sættes på igen den 9/12, hvor Gitte 

deltager, og hvor vi går endnu tættere på det 

økonomiske perspektiv. 

 

 Pause med spisning 19.45  

 

 

5 Ny klassedannelse i 

udskolingen 

20.10  Ifm. den nye organisering ønsker ledelsen en 

drøftelse af forslag om ny klassedannelse på 7. 

årgang.  

Morten gennemgår en evaluering og en 

efterevaluering af ”Københavnermodellen” 

omhandlende nydannelse af klasser. 

Efterevalueringen giver udtryk for bekymring 

blandt elever, forældre og personale før  

klassedannelsen fandt sted, men tilfredshed 

efter at have prøvet det.   

Bestyrelsen var positive omkring en ny 

klassedannelse og nævnte bl.a. de muligheder 

for en ny start, som ny klassedannelse kan give, 

brud med dårlige mønstre og vaner, nye 

muligheder for venskaber og tilvænning til det 

større skifte, der skal ske efter 9. klasse.  

Vi drøftede også opmærksomhedspunkter:  

- hvad sker der i 9. klasse, hvis der fortsat er 

”mange” elever, der tager på efterskole? Skal 

eleverne så have ny klassedannelse igen? 

- hvad tænker eleverne, lærerne og forældrene 

om ny klassedannelse? Hvordan kan vi 

forberede/berolige forældre og imødegå deres 

oplevelse af tab i klasseforældrerelationen? 

- opmærksomhed på konfirmation 

 

Vi aftalte at undersøge frafald og klassetrivsel 

de seneste år på 5.-7.årg for at se, om det evt. 

kunne give en pejling på, hvilken vej vi skal gå. 

 

Punktet tages op igen på bestyrelseslørdagen. 

Udpluk af 

rapport fra 

forsøg med ny 

klassedannelse 

6 Nyt fra Skole og Forældre 20.35 Punktet udsat 
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7 Forældre som 

medproducenter / 

forældreinddragelse. 

Kommunikation. 

20.45 Punktet udsat 

 

 

8 Åben Skole 20.55 Punktet udsat  

8.a 

 

Gensidig orientering  21.05 Status på RULL (Inge, Rikke) 

 

Der er ansat en ny projektleder - Dorthe Alber - 

på RULL projektet. Procesplan er derfor 

forsinket. 

 

9 Næste SB-møde d. 9.12.15 21.20 Kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen skal 

kommentere oplysningerne i rapporten 

(resultatet af 

Forældretilfredshedsundersøgelsen og 

medarbejdernes APV vil foreligge primo 

december) 

 

Samarbejde med SFO-forældreråd. 

 

Fester og hærværk – udvalget fremlægger og 

det videre forløb drøftes 

 

Temaer til arbejdsmødet i januar 

- Skolens lokale udviklingsplan 

- Forberedelse af kvalitetssamtalen 

 

Estimeret regnskab for 2015 

 

Punkt: 6 - 7 - 8 

 

 

9 Eventuelt 

 

 

OBS - Kvalitetsrapport. 

21.25  

 

 

Lørdag den 30/1 kl. 8.30 – 10 (senest) har vi 

Kvalitetssamtale med områdechef og 

Forvaltning på baggrund af Kvalitetsrapporten, 

SB er inviteret med, så sæt kryds i kalenderen. 

 

 
 


