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Næste møde: onsdag d. 07.12.16  

 Dagsorden 

 
tid Kommentarer til punktet 

 

Afbud: 

Elevrådsrepræsentanterne og 

Torben. 

1 Møde med Rådmanden 17.00 Drøftelse af forslag til ordlyden af 

vores 4 indsatsområder: Tidlig og 

forebyggende indsats, helhedssyn 

på børnene og de unge, 

samskabelse og vidensbaseret 

udvikling af vores praksis.   

 

Dialog mellem besyrelserne og 

rådmanden. 

 

2 Godkendelse af referat 

og dagsorden 

19.00 Referat godkendt 

Dagsorden godkendt 

 

3 Opsamling på møde 

med rådmanden 

19.05 Har mødet givet anledning til at vi 

som SB skal arbejde videre med 

konkrete emner? 

- Samskabelse – Hvordan 

bringer vi det i spil som SB? 

Punktet dagsordensættes 

på temadagen 

 

4 Anti-mobbestrategi 19.25 Ledelsen fremlægger skolens 

trivselsplan 

Indsatser og kommunikation 

drøftes af SB 

 

Antimobbestrategien er revideret to 

gange – i 2014 og november 

2016. Delområdet - 

”Digitaldannelse” – skal skrives ind 

i antimobbestrategien. Bestyrelsen 

tilslutter sig den. 

 

Trivselsplanen: 

Trivselsplanen er en fin oversigt 

over arbejdet, der giver tryghed. 

Det vil være godt, at ”oversigten 

over trivselsarbejdet på Mårslet 

Skole” fremlægges på 

http://maarslet-

skole.skoleporten.dk/s

p/file/c73fb92d-d544-

4ac6-901d-

045264bd8dfb 

 

http://maarslet-

skole.skoleporten.dk/s

p/file/5e27f059-

5006-4bb8-90cb-

a321b4449659 
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årgangsforældremøderne af de 

pædagogiske ledere. 

 

Skolen deltager p.t. i kursus om 

arbejdet med ”robusthed” og i 

udvikling af måleredskaber til ”non 

kognitive færdigheder”. Dette og 

øvrige trivselstiltag vil løbende blive 

føjet til trivselsplanen.  

 

 Pause 19.55   

5 Overgang fra dagtilbud 

til skole (1) og skole til 

klub (2) 

20.10 Inge fremlægger materialet – se 

bilagene  

 

1/ Infomødet for skolestartere. 

Aftenen gribes an på følgende 

måde: 

- Kort oplæg fra ledelsen  

- Seks stationer omkring 

forskellige temaer (eks. 

Robusthed). De enkelte 

stationer kan lægge op til 

dialog. 

 

Husk at tilføje: 

- Opstart for nye SFO børn 

skal indføjes i infomaterialet 

 

Pjecen til skolestarter drøftes på 

næste SB møde  

  

2/ Se bilaget 

 

Se bilag i mappen på 

intra 

6 Princip for 

Underretning af 

hjemmet om elevernes 

udbytte af 

undervisningen. 

20.40 Indledende drøftelse af hvad vi 

mener er vigtige elementer, som 

skal indgå i princippet. 

 

Se evt. 

Skolebestyrelsens 

Håndbog fra Skole og 

Forældre s. 42-43 

Samt 
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SB vil gerne have både den faglige-

og den sociale vinkel med i 

princippet.  

Ledelsen udarbejder udkast til 

princip i samarbejde med 

medarbejderne ifm 

implementeringen af det nye 

elevplansværktøj. 

http://maarslet-

skole.skoleporten.dk/s

p/93208/foreside?pa

geId=e149716d-ba44-

4b30-aaeb-

e4ffe2abe4f0 

 

7 Gensidig orientering 

om aktuelle emner 

21.05 • Forældrehenvendelse om 

skolelørdag. SB har drøftet 

punktet. Morten (pædagogisk 

leder) har svaret på 

henvendelsen. Rikke følger 

også op på henvendelsen 

• Forældrehenvendelse om 

forældres alkoholdrikning til 

skolearrangementer. SB drøfter 

punktet. Hvis nogen fra SB 

ønsker punktet rejst mhb på ny 

procedure, så skal de tage det 

op som ordinært 

dagsordenpunkt. 

• Tina og Rikke tager til Skole og 

forældres landsmøde i 

weekenden den 18.-20. nov. 

 

8 Punkter til næste møde 21.20 Estimeret regnskab 2016 

Princip for 

klassesammenlægninger – 2. 

drøftelse og evt. vedtagelse 

Kort orientering omkring 

Skolevejsanalysen 

Drøftelse af pjece til kommende 

skolestartere 

 

9 Eventuelt 21.25   
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