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Deltagere: Rikke Lysholm Tine Andresen, 

Jacob Bjørn, Mads Villesen, Lise Holler, 

Torben N. Jensen, Elevråd, Inge Pedersen, 

Kurt Iversen,  

 

Afbud: Steffen Laugesen, Stine Laursen, 

Jacob Bjørn, Thomas Holmaa 

Dato mandag d.15.05.17 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerum 

Mødeleder: Lise Holler 

Næste møde: tirsdag d. 12.06.17 kl. 17 – 20. 

Herefter socialt arrangement 

 Dagsorden 

 
tid Referat 

 

Afbud: Thomas, 

Jacob, Stine, Steffen 

1 Godkendelse 

af referat  og 

dagsorden  

18.45 Referatet fra 05.04. 17 godkendes og 

underskrives. 
 

 

2 Nyt fra elevråd 18.50 1/ Børnenes bolde bliver stjålet. Det er et problem 

for de elever det går ud over. Klasselærerne tager 

det op i klasserne 

2/ Det er et problem, at det er de samme lærere, 

der er med i Winnenden, som også skal have 9. 

klasse til prøve, når udvekslingen ligger op til 

sidste skoledag. Dette er særligt for dette 

kalenderår. Det er løst bedst muligt.  

3/ Sara Marie og Malene - kommende 9 årgang er 

nye elevrådsrepræsentanter i Skolebestyrelsen. 

4/ Sidste skoledag.  

- Eleverne går udklædt til skolen 

- Foto 

- Morgenmad 

- Karameller til børnene 

- Fodbold mod lærerne 

- Fest i Botanisk Have 

Eleverne planlægger dagen med Morten (og Bent). 

 

 

3 Næste skoleår 19.05 Oplæg fra ledelsen og drøftelse: 

Fag- og opgavefordeling: 

Fagfordelingen er ved at være på plads og meldes 

ud i denne uge. Princip for fagford.: 

- Vandtætte skodder: Det er afdelingens lærere, 

der har de elever, der hører til afdelingen med 

få undtagelser 

- 2020 linjefagsmålsætningen – at 95% af 

uv.lektioner læses af lærere med linjefag eller 

tilsvarende kompetencer i faget. Der arbejdes 

på at indfri dette allerede nu 

- Vikarer. Vikartimer læses internt, af et fast 

vikarkorps og med afsæt i vikarplaner. Fokus 

på mindst muligt vikarforbrug. Info til 

 



 Mårslet Skole 16/17 

Skolebestyrelsen 

 

 

 

 

Side 2 af 4 

 

Deltagere: Rikke Lysholm Tine Andresen, 

Jacob Bjørn, Mads Villesen, Lise Holler, 

Torben N. Jensen, Elevråd, Inge Pedersen, 

Kurt Iversen,  

 

Afbud: Steffen Laugesen, Stine Laursen, 

Jacob Bjørn, Thomas Holmaa 

Dato mandag d.15.05.17 

Tid: 18.45- 21.30 

Sted: Personalerum 

Mødeleder: Lise Holler 

Næste møde: tirsdag d. 12.06.17 kl. 17 – 20. 

Herefter socialt arrangement 

forældrene. 

 

Valgfag og studietid: 

- Studietid hedder nu understøttende 

undervisning. I indskoling er det bl.a. ”Leg og 

Lær”.  

- På mellemtrinnet er det klassens tid og 

dobbeltlærerordningen. Udskolingen arbejder 

med sammenhængende studietid 

- Valgfag på 7. årgang: e-sport, anderledes 

idræt, journalistik, design og kor. 

På 8.-9. årgang er det linjetoning.  

 

Åben Skole og bevægelse: 

Fortsat fokus på bevægelse i den fagfaglige 

undervisning 

 

Principper for skemalægning 

- Vi har et grundskema, som vi arbejder med 

fleksibelt og omlægger i forbindelse m. 

fagdage, temauger, ture ud af huse, holdtimer 

mv 

- Pausetider på mellemtrin og udskolingen er de 

samme. I indskolingen er der en times 

pædagogisk ledet frikvarter fra 11.30 – 12.30. 

Børnene har 10 min. til opstart af spisning fra 

11.20 – 11.30-  

 

Forkortelse af skoledagen: 

Vi søger to-lærer ordning via den kommunale 

ordning og undervisningsministeriet (se næste 

pkt.) 

 Pause 19.40   

4 Forkortelse af 

skoledagen  

20.00 Skolen har udarbejdet en ansøgning – se bilag 

Emne: FaBLaB. Afdeling: Mellemtrin. 

 

Skolebestyrelsen er fortaler for, at der ansøges i 

emnet, FaBLaB. Emnet giver god mening - både i 

Se 

ansøgninger i 

mappen på 

intra 
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forhold til projektopgaven og i forhold til 

innovation/det 21. århundredes 

kernekompetencer. Generelt ønsker bestyrelsen, 

at skolen arbejder med en kortere og mere effektiv 

(to-voksenordninger) skoledag.  

5 Skole-

kirkesamarbej

de 

 

20.30 Orientering fra ledelsen og drøftelse om 

principielle overvejelser i forhold til placering af 

tiden til konfirmations-forberedelse. Bestyrelsen 

ønsker, at vi fortsat arbejder med sidste års model, 

så konfirmationsforberedelsen ikke har negativ 

indflydelse på rammesætningen af 7. årgangs 

skoledag. 

Der arbejdes ud fra følgende model: 

Onsdag fra kl. 14 0g to temadage i skoletiden for 

hele klassen.  

Hvordan onsdagslektioner konkret udmøntes i 

forhold til klasserne, organiserer kirken. 

 

6 Forældrelejrsk

oler 

20-45 Baggrund: Henvendelse fra forældre ifm 

forældreorganiseret lejrtur på kommende 7. 

årgang. Nogle forældreråd ønsker at understøtte 

klasserne socialt ved overnatningsarr. Nogle 

ønsker at gøre det i skoletiden, fx tors-fre. eller fra 

fredag morgen. Der skal være ansatte fra skolen, 

som skoleleder har ledelses- og sanktioneringsret 

over ved aktiviteter i skoletiden. Nogle forældre 

føler sig presset ift betaling.  

Skolebestyrelsen ønsker at understøtte 

forældreinitiativer, der gavner klassers trivsel. 

Bestyrelsen ønsker fokus på evt. brugerbetaling og 

vil opfordre til påpasselighed med pris på 

arrangementer. I skoletiden skal alle kunne 

deltage uanset betaling – vi kan opfordre, men 

ikke bestemme over aktiviteter udenfor skoletiden. 

Ifm ønsker om forældreinitierede aktiviteter i 

skoletiden, tager ledelsen stilling fra gang til gang 

med afsæt i lovgivning og ovennævnte. 

 

7 Stormøde 

efterår 2017 

21.00 Orientering fra Tine og Mads (og Stine) om 

udvalgets arbejde. 
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Der er udarbejdet tanker og ideer til et program for 

de nyvalgte forældreråd,  ”kickstart jeres 

forældreråd”, d. 11.10 kl. 17 – 19.30. 

Programmet skal handle om 

Forældretilfredshedsundersøgelsen, idéer til 

arrangementer og forældrerådets opgave og rolle, 

hvis det knaser i klasser. 

Bestyrelsen bakker forslaget op. 

Bestyrelsen opfordrer skolen til at overveje 

klasselæreres deltagelse. 

 

8 Gensidig 

orientering om 

aktuelle emner 

21.10 Social kapital-undersøgelse for medarbejdere. Den 

indeholder 16 felter. Resultatet er udsendt i de tre 

afdelinger + tap området. Skolen, arbejdsmiljø-

repræsentanter og ledelse arbejder med 

resultaterne. 

 

Dialogmøde med rådmanden  

d. 01.06. kl. 18 – 20.30. Interesserede melder sig 

til via skolens kontor. Program endnu ikke 

kommet. 

 

9 Punkter til 

næste møde d. 

12.06.  

21.20 Ordinært møde fra 17 – 20. Herefter socialt 

arrangement. Punkter: 

Forældretilfredshedsundersøgelsen. Tine, Rikke og 

Inge tilrettelægger punktet. 

SFO 

Evaluering af året. 

Hele ledelsen inviteres med til mødet. 

 

10 Eventuelt 21.25 1/TRAFIK – event den 1/6. 0.-4. årgang får 

udleveret en vest påtegnet 40, på vejene bliver der 

malet 40 km´s hjerter og der udleveres 

muleposer. 

2/ Transportundersøgelse – hvordan kommer 

eleverne i skole 

3/ Multihal: Der er udfordringer med, at der er 

elever på byggepladsen i weekenden og om 

aftenen. 

 

 


