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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet Bilag 

1 Godkendelse af 

referat og 

dagsorden 

18.45 Dagsorden godkendt m. tilføjelse af Nyt fra 

Elevrådet. 

Ingen bemærkninger til referatet 

Se intra 

 Nyt fra elevrådet  Nyt fra elevrådet: 
Elevrådet har haft et kort opstartsmøde med 
konstituering og evaluering af skolestarten. 
Eleverne har generelt oplevet en god skolestart: 

• Godt at lave noget aktivt 

• At arbejde årgangsvis 

• En rolig start uden for mange lektier 
Mindre godt:  

• For megen sport (9. årg.) 

• Træt af omrokeringer ift RULL 

• For megen fodbold som fysisk aktivitet 
Toiletforhold blev også nævnt – formandsskabet  
vurderer, at der er størst udfordringer med 
hygiejnen hos de små – egentlig ok ved de store. 
Vi har to elevråd. Indskolingsråd og et elevråd for 
4. – 9. årgang. 
 
Formandsskabet for de store laver formøde med 
Morten før elevrådsmøderne og med Inge før 
skolebestyrelsesmøderne. 
Kommentarer fra bestyrelsen: 
Kunne være interessant at få elevrådet til at tage 
op, hvordan de kan bidrage til at tage hånd om 
bedre toiletforhold / hygiejne. 
Dejligt, hvis det store elevråd vil indgå i arbejdet 
for at få det lille elevråd i gang. 

 

 

2 Skolefesten 18.55 Brainstorm af idéer til involvering af 

forældre og evt. elevråd i skolefesten. 
Motivation for punktet var, at få forældrene på 
banen tidligere, hvis de skal have opgaver til 
skolefesten. Skolebestyrelsen vil give bud på, hvad 
bidrag kan være. Punktet affødte også en kort 
drøftelse af selve konceptet for skolefesten: 
Indskoling: 0. – 4. årgang. 
Fint, at 4. klasserne deltager i indskolingsfesten 
som en slags hjælpere, der laver boder for de små.  
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Et mål kunne være mindre kø ved boderne, men 
vigtigt at voksne ikke ”tager over”. 
Disco/underholdning i gym-salen er fint – meget 
bedre en den tidligere underholdning af en klovn 
eller lign. 
Mellemtrin: 5. – 6. årgang. 
Her er stadig god opbakning fra forældrene til at 
deltage og spise/hygge i klasserne. 
Der er disko i b-huset. Det fungerer godt. Sidste 
års diskotek var godt. 
Udskoling: 7. – 9. årgang: 
De unge spiste i klasserne. Ikke mange forældre 
med. Diskotek herefter i gymnastiksalen. 
Få forældre deltager – uklarhed om, hvad skolen  
ønsker.  
 
Drøftelse: 

- Skal forældrene skal med – eller vi skal 
rammesætte en fest for eleverne uden 
forældre? Eller skal vi facilitere et godt 
mødested for forældrene? Kan vi gøre det 
a la Winnenden fest-aftenen, som 
fungerer?  

Opsamling: 

• Meld tilbage til 4. årgang, at hver klasse 
gerne må stå for flere møder 

• Stille spørgsmål til udskolingsforældrene, 
om de har interesse i  deltagelse i festen – 
og til eleverne 

• Give forældrerådet en opgave i at passe 
boder 

• Tema omkring alkoholsalg til forældre ved 
børnearrangementer – rimeligt eller ej? 

 
Ideer til forældresupport:  
Bartjanser til klasseforældreråd så det 
pædagogiske personale ikke behøver at passe 
tjanserne. 
Forældre som vagter ved udskolingsfesten 
4. årgang: Støtte op omkring boderne – flere 
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boder, måske kan klasseforældre inddrages i 
noget support. Måske fordeles over mere plads. 
 
Kan der allerede meldes noget ud til dialogmødet? 

3 Nedsættelse af 

udvalg 

19.15 Udvalg nedsættes og ”grov-kalender” 

drøftes. 

 
Baggrund: Ønsket er at være mere proaktiv på 

nogle punkter, som bestyrelsen er ægte optagede 

af. Tanken er også at tage trykket af 

bestyrelsesmøderne, så de bliver mere effektive. 

Kommentarer: 

- Kommissorium for udvalgene er 
væsentlige. 

- Hellere lave et princip for, hvordan vi 
håndterer hurtigt opståede forespørgsler, 
end en masse stående udvalg, som er 
inaktive. 

Oversigt over udvalgsdeltager kan ses som bilag til 

dokumentet. 

Se bilag i 

mappen på 

intra 

 Pause med 

spisning 

19.35   

4 Planlægning af 

dialogmøde 

20.00 Udvalget og skolen laver et oplæg med 

forslag til spm som drøftes/videreudvikles. 

Praktiske forhold vendes. 

Drøftelse af hvordan SB skal arbejde videre 

med input fra dialogmødet.  

 

Se bilag. 

 

5 Estimeret regnskab 

for 2017 

20.40 Ift til det estimerede regnskab er 

underskuddet mindsket på baggrund af 

indsats omkring vikarforbrug og færre 

indkøb. Ingen anledning til bekymring. 

Se bilag i 

mappen på 

intra 

 Forespørgsel fra 

Odder Gymnasium 

20.55 Drøftelse af tilbagemelding 
Bestyrelsen drøftede de to forslag til respons. Det 
blev besluttet, at IP sender forslag to afsted til UU 
med orientering til Odder Gym på vegne af 
bestyrelsen.  

Se bilag i 

mappen på 

intra 



Deltagere   
Rikke Lysholm (formand) 

Tine Andresen (næstformand) 

Lise Holler (forældrerep.) 

Stine Laursen (forældrerep.) 

Mads Villesen (forældrerep.) 

Thomas Dam (forældrerep.) 

Torben Jensen (medarbejderrep.) 

Thomas Holmaa (medarbejderrep.) 

Inge Pedersen (sekretær/ledelse) 

Elevrådsrepræsentanter: Jonathan Weiss, 

Emilia Mau Svarrer 

Afbud: Kurt Iversen (sekretær/ledelse), Jacob 

Overgaard (forældrerep.) 

 

 

Referat af 

skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 26.09.17 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Stine 

Næste møde: 30.10.17 
Dialogmøde d. 9.10.17 
 

 

 

Sammen med en invitation til fortsat og gerne 
øget samarbejde med Odder Gym.  

 

6 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

21.05 To-voksenordning – vi arbejder videre med 
målbeskrivelser. Ønske om mere tydelig 
information om formål til de enkelte klasser. 
 
Multihallen: Vi samarbejder p.t. om en plan for, 
hvordan de 4 mill. kr, som belv bevilget ifm salget 
af Vejlby Skole, skal udmøntes. Det er vanskeligt 
at få pengene til at slå til ift at indfri alle 
visionerne. Der skal hugges en hæl og klippes en 
tå og findes kompromisser på flere områder – 
også på områder, hvor det er virkelig ærgerligt. 
Vi skal dog nok nå i mål.  Rikke repræsenterer 
skolebestyrelsen i samarbejdet. 

 

 

7 Punkter til næste 

møde 

21.20 Opfølgning på dialog mødet  

8 Evt. 21.25 Intet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deltagere   
Rikke Lysholm (formand) 

Tine Andresen (næstformand) 

Lise Holler (forældrerep.) 

Stine Laursen (forældrerep.) 

Mads Villesen (forældrerep.) 

Thomas Dam (forældrerep.) 

Torben Jensen (medarbejderrep.) 

Thomas Holmaa (medarbejderrep.) 

Inge Pedersen (sekretær/ledelse) 

Elevrådsrepræsentanter: Jonathan Weiss, 

Emilia Mau Svarrer 

Afbud: Kurt Iversen (sekretær/ledelse), Jacob 

Overgaard (forældrerep.) 

 

 

Referat af 

skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 26.09.17 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Stine 

Næste møde: 30.10.17 
Dialogmøde d. 9.10.17 
 

 

 

Bilag til punkt 3: Nedsatte udvalg: 

3. Nedsættelse af udvalg 

Princip: Inge, Rikke, Tine, Jakob. 

Trafik: Kurt, Mads 

Ansættelse: Lise, Jakob, Thomas, Rikke – interviewguides 

Økonomi&budget: Anders, Jacob, Torben 

Rull&Multihal: Rikke 

Fondsmidler: Inge, Tine 

FSÅ / Børn&Unge: Mads, Jacob 

Skole&forældre: Rikke og Tine 

Skole-hjem-samarbejde. Samskabelse. Forældretilfredshedsundersøgelsen: Stine, Mads, Tine, Camilla 

Digital dannelse: Anders, Jakob, Mads 

Trivsel, robusthed, inklusion: Thomas, Stine 

SFO: Thomas (medarb.), Stine, Rikke 

Kantine: Lise, Inge. 
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Bilag til punkt 4: Planlægning af dialogmøde 

Mødets formål: 

At drøfte, hvordan vi kan hjælpe hinanden med i endnu højere grad at understøtte børnenes og de unges 

læring og trivsel.   

Hvad kan vi gøre fremadrettet – hvordan deler vi vores viden, vejleder og inspirerer hinanden. 

At dele gode idéer til og eksempler på, hvor vi lykkes sammen 

At blive klogere sammen – at tale med hinanden og ikke om hinanden 

 

Rammesætning af mødet: 

17 – 17.15: 

15 min.s intro. Rikke står for oplægget. 

Baggrund for mødet: Punkter fra forældretilfredshedsundersøgelsen, LUP-punktet om skole-

hjemsamarbejde, ønske om at lave den bedst mulige skole for vores børn – samarbejde om det og inddrage 

hinandens resurser, ønske om dialog m.v. 

Evt. udsagn fra eleverne omkring, hvad de tænker forældre/medarbejdere kan gøre for at de får en god 

skolegang (fra PPRs klasseinterviews). 

Rammesætning af mødet: Dagsorden og omkring dialogen – den fremadrettede og gode tone. Bestyrelsens 

og medarbejderens rolle – fx ift at stoppe en dialog, der bliver uhensigtsmæssig. 

Opfølgning på mødet: Der tages referat af årgangssamtalerne. Input herfra og fra drøftelserne i 

klasseforældrerådene arbejder bestyrelsen og medarbejderne videre med. – og klasseforældrerådene.  

17.15 – 18.15: 

Årgangsdialoger – 2 x 25 min. Kl. 17.20 med forældrene. Kl. 17.45 med medarbejderne.  

Skolebestyrelses repr. er ordstyrere. Ledelse-/medarbejderrep. er hjælper ift at fastholde en god tone. 

Hvis der er mange eller få tilmeldte på en årgang – kan årgangen deles eller slås sammen.    

18.15 – 19.00:  

Let mad fra kantinen hentes og tages med til møde mellem klasseteam og klasseforældreråd / 

forældrerepræsentanter. Her drøftes samarbejdet omkring den konkrete klasse ud fra klassens konkrete 

behov. Mødet slutter i klasserne. 

19.00 – 20.00: Mulighed for at mødes i klasseforældrerådene – uden medarbejdere og øvrige forældre.  
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Spørgsmål: 

Forældrene: 

Hvad kan lærerne og pædagogerne gøre for, at du som forælder får bedre mulighed for at hjælpe dit barn 

med at lære og trives i skolen? Hvilken vejledning og viden, kunne du ønske dig? Fagligt / socialt. 

Hvad kan vi sammen gøre for at understøtte et godt klassefællesskab? 

Hvad er med til at skabe høj forældretilfredshed i skolen? 

Har du andre drømme om / ønsker til skolen, som du har lyst til at sige. 

Medarbejderne: 

Hvad kan forældre gøre for at du bliver bedre til at vejlede og understøtte elevens læring? 

Hvad kan vi sammen gøre for at understøtte et godt klassefællesskab? 

Hvad mener du skaber høj forældretilfredshed på skolen? 

Har du andre drømme/ønsker til skolen, som har lyst til at sige. 

 

Arbejdsdeling / praktisk: 

Inge sørger for at udsende en teaser til forældrerådsmedlemmer d. 27.09.2017 

Inge sender en teaser ud på opslagstavlen til alle forældre d. 27.09 med opfordring til at deltage. 

Inge laver en status på antal tilmeldte. 

 

Efter tilmeldingsfristen d. 2.10: 

Inge/sekretariatet sørger for at fordele bestyrelsesmedlemmerne og medarbejderrep. på årgang efter 

tilmeldingsfristen. Man er ikke på årgange, hvor man selv har børn. 

Medarbejder repr. laver referat af drøftelserne – medbringer computer. 

Inge/sekretariatet sørger for spørgeguide printes til alle – evt. på kort. 

Inge sender evt. rykker ud med endnu en opfordring til deltagelse. 

Kantine/ teknisk service sørger for mad fra kantinen, lokaler m.v. 

 

På dagen d. 9.10.17: Skolebestyrelsen mødes kl. 16 for sidste afklaring 


