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 Dagsorden 

 
tid Kommentarer til punktet 

 

Afbud: 

Jacob og Steffen 

1 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden  

18.45 Både dagsorden og referat godkendt 
 

 

2 Nyt fra elevråd 18.50 1/ Motionsdag. Elevrådet synes det var en god dag 

2/ Det er elevrådets opfattelse, at der til sidste års 

skolefest var elever, der havde drukket alkohol. Det 

skal ikke ske igen. Elevrådet mener, at festen 

femover skal foregå i andre lokaler end i kantinen. 

3/ Det ”Lille-elevråd” starter op efter jul. 

4/ Eleverne oplever ikke, at der er tilstrækkelig 

bevægelse i skoledagen. Skolen opfordrer eleverne til 

at drøfte det med kl.lærer, evt. m. skolens ledelse, 

hvis det er deres oplevelse, så vi kan undersøge, om 

der er for lidt bevægelse, eller om forståelsen af 

”Bevægelse”i undervisningen hos elever er forskellig 

fra intentionen i skoleloven. Der arbejdes med 

gennemskuelighed og transparens, så alle ved, hvad 

”Bevægelse” på Mårslet Skole er. 

 

 

3 Princip for 

klassesammen

lægninger – 2. 

drøftelse og 

evt. vedtagelse 

19.05 Der er ikke indkommet konkrete forslag til nye 

formuleringer. Inge har fremsendt et bilag til 

drøftelse, som indeholder to forslag – se bilag. 

Efter en lang drøftelse og afstemning besluttede 

bestyrelsen at tage udgangspunkt i forslag to 

(forældre og elever varsles en uge før). IP 

gennemskriver princippet til næste SBmøde, hvor 

princippet besluttes endeligt. 

 

 

4 Estimeret 

regnskab 2016 

19.25 Kort status: 

- SFO delen: forventet overskud 429.000 kr. 

- Skoledelen: forventet underskud   646.000 kr. 

Begge dele er en forbedring ift seneste estimat. Det 

akkumulerede resultat holder sig indenfor rammen af 

det tilladte underskud. 

Større orientering om både budget og regnskab på 

næste SB møde. 
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 Pause 19.45   

5 Evaluering af 

Åben skole-dag 

20.10 Rikke har fået flere forældretilbagemeldinger. 

- Omkring indhold og aktiviteter: Alle synes det 

var en god dag. Dog ønskede nogle længere 

tid med eksemplarisk undervisning og mindre 

tid til juleklip. 

- Der var både for og imod at det var en lørdag 

Elevrådet: Generelt har elev-tilbagemeldingen til 

klippedagen været positiv. Dog synes de ældste 

elever, at dagen var mindre relevant for dem – 

primært fordi kulturpiloterne tjener penge, og 

klasserne på 8.-9.årg. dermed ikke er samlede. 

Beslutning: 

- Skolen opretholder ”Åben skoledag”.  

- Dagen foregår hvert andet år fredag og hvert 

andet år lørdag 

- Tidspunktet må gerne være ifm jul, men hvis 

lørdag i week-enden før 1. søndag i advent. 

 

6 Pjece til 

kommende 

skolestartere 

20.20 Input fra SB: 

- Overordnet en god pjece 

- Pjecen kan virke lidt ”tør” 

- Der mangler billeder/tegninger, eks. På 

børnestavning m.v. 

- Sidetal 

- Punktet skole-/hjemsamarbejde kunne evt. 

rykkes frem i pjecen 

Tilføjelser til/ændringer i teksten kan være: 

- Sundhedsplejeske… 

- Kort over skolen 

- Postmappe? Skal vi have den? 

- Arbejdet om trivsel 

- Klassepædagog 

 

7 Input fra 

formandsskab

ets deltagelse i 

landsmøde for 

Skole & 

Forældre 

20.35 Tine og Rikke orienterer fra Landsmødet: 

Input, som inspirerede, handlede om: 

- Arbejdet omkring klasseforældrerådet 

- Kunne SB deltage på elevrådsmødet 

- Forældrerådgivning 

- Digitale undervisningsprogrammer 
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- Den 1. april er der temadag om emnet: ”Når 

skolebestyrelsen tager ansvar”. Indbydelsen er 

ikke kommet endnu 

- Kan vi få inspiration af FSÅ? (Den lokale 

forening)  

- Alternative skole/hjem samtaler (blev 

fremlagt) 

- De enkelte SB medlemmer kunne få bestemte 

ansvarsområder (kunne være emne det SB 

dagen) 

8 Gensidig 

orientering om 

aktuelle emner 

20.50 Skolevejsanalyse. Kurt gennemgår referatet 

Medarbejdernyt: 

- To medarbejdere har fået orlov – en som UU 

vejleder og en som konsulent i Børn og Unge 

- Fem medarbejdere går på barsel 

 

9 Punkter til 

næste møde - 

heldagsmødet 

21.05 Input til Hvidbog 4.0 

Særlige indsatser/prioriteringer i skoleåret 

2017/2018 

Til februar-mødet drøftes punktet – lektier 

Inge, Rikke og Tine planlægger næste møde, som er 

lørdag d. 14. januar kl. 9 – 15. Hele skoleledelsen 

deltager i dette møde. 

 

 

10 Eventuelt 21.25   

 
 


