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Deltagere: Rikke Lysholm Tine Andresen, 

Jacob Bjørn, Mads Villesen, Stine Laursen, 

Lise Holler, Steffen Laugesen, Torben N. 

Jensen, Thomas Holmaa, Inge Pedersen, 

Kurt Iversen, Morten Lomborg, Pernille 

Lauritsen, Gitte Kristensen og 

formandsskabet fra elevråd 

Dato: tirsdag d.24.08.16 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerum 

Mødeleder: Tine Andresen 

Næste møde: torsdag d. 20.09.16 

2 Dagsorden 

 
tid Kommentarer til punktet 

 

Afbud: Jacob 

1 Velkommen til et nyt 

skoleår 

18.45 Velkommen til hele SB og specielt 

velkomst til Lise og Steffen som nye 

medlemmer 

 

2 

 

 

2a 

Godkendelse af referat 

og dagsorden 

 

Nyt fra elevrådet 

18.55 Godkendt 

 

 

Det første møde har endnu ikke 

været afholdt, men følgende punkter 

er på dagsordenen til næste møde: 

- Enact, 

energibesparelsesprojekt 

- Minielevråd 

- Skolefodbold 

 

3 Mødeplan 19.00 Mødeplan vedlagt som bilag. 

  

Rikke appellerer til, at man melder 

afbud til SB-møder så tidlig som 

muligt, hvis afbud bliver aktuelt. 

Dette i forhold til planlægning af 

møderne, bestilling af forplejning og i 

forhold til om antallet af 

mødedeltagere er stort nok til at 

kunne træffe beslutninger (min. 4 

forældrerepr.) 

 

 

4 Årshjul, Hvidbog og 

LUP 

19.05 Drøftelse af hvor SB gerne vil sætte 

sit aftryk fremadrettet, samt hvad vi 

konkret vil have fokus på i dette 

skoleår. 

 

LUP: 

Inge gennemgår LUP´ ens 

opbygning. 

 

SB giver udtryk for, at 

udviklingspunkterne er beskrevet 

Bilag på intra 

og privat mail 



 Mårslet Skole 16/17 

Skolebestyrelsen 

 

 

 

 

Side 2 af 3 

 

Deltagere: Rikke Lysholm Tine Andresen, 

Jacob Bjørn, Mads Villesen, Stine Laursen, 

Lise Holler, Steffen Laugesen, Torben N. 

Jensen, Thomas Holmaa, Inge Pedersen, 

Kurt Iversen, Morten Lomborg, Pernille 

Lauritsen, Gitte Kristensen og 

formandsskabet fra elevråd 

Dato: tirsdag d.24.08.16 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerum 

Mødeleder: Tine Andresen 

Næste møde: torsdag d. 20.09.16 

godt, og at der er sat gode og 

tydelige handlinger på punkterne. 

SB vil gerne, at Lup´ en tages op 

kontinuerligt i løbet af året 

 

Hvidbog:  

På 4. årgang figurerer klassens tid 

ikke på skemaet. Bestyrelsen ønsker 

kommunikeret ud til forældrene, 

hvad grunden er hertil. 

 

 Pause med spisning 19.35   

5 Udlejning af skolens 

lokaler til private 

virksomheder 

19.55 Principiel drøftelse af om skolens 

lokaler kan lejes/lånes ud til f.eks. en 

privat musikskole samt 

kommunikation til børn/forældre om 

tilbuddet 

 

Før der tages en principiel drøftelse i 

SB, er det vigtigt, at der tages 

kontakt til forvaltningen for at høre, 

om der er regler herfor fra central 

side. 

 

Bilag på intra 

og privat mail 

6 Kvalificering af 

standarder for skole-

hjem-kommunikation 

20.15 Afdelingerne er i gang med en 

proces, som SB kvalificerer 

 

Det er SB holdning, at der i 

forbindelse med skole-/hjem 

kommunikationen tages højde for: 

- Kendt cyklus 

- Minimums – standarder 

- Genkendeligt lay – out 

-  

Startpakke (engang om året) 

Infobrevene (cyklus) 

Løbende info 

Hvad kommunikationskanalen er 

Bilag på intra 

og privat mail. 

Kommer senere 
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7 Evaluering af 

”Forretningsordenen” 

og ”Sammensætning 

af bestyrelsen og valg” 

20.40 Drøftelse af om vi på baggrund af 

valget ændre noget. 

 

Bilag se: ”forældre, skolebestyr, 

forretningsorden” & ”forældre, 

skolebestyr, principper” 

 

Punktet tages op før næste 

bestyrelsesvalg 

 

Bilag på 

hjemmesiden 

8 Gensidig orientering 

om aktuelle emner 

21.00 Skolestart 

 

Opdeling i to grupper (forældre) på 

opstartsdagen forløb godt 

 

Robusthed 

Der er fokus på øget robusthed bl.a. 

eleverne. Mårslet lokaldistrikt 

(dagtilbud, skole, FU) deltager i 

fælles kursusforløb om temaet. Fra 

skolen Kridthuset + én.  

 

Trafik 

Der arbejdes på fodgængerovergang 

ved Testrupvej. Kurt er tovholder. 

 

Fællesmødet i område Oddervej. 

 

Mere info følger 

 

9 Punkter til næste møde 21.15   

 Eventuelt 21.25 Tour de Mårslet Skole etableres for 

interesserede SB medlemmer – evt. 

næste SB møde. Tidspkt. udmeldes 

på dagorden til næste møde.  

 

 

 

 


