
Deltagere   
Rikke Lysholm (formand) 

Tine Andresen (næstformand) 

Stine Laursen (forældrerep.) 

Mads Villesen (forældrerep.) 

Thomas Dam (forældrerep.) 

Jacob Overgaard (forældrerep.) 

Camilla Jürgensen (forældrerep.-suppl.) 

Torben Jensen (medarbejderrep.) 

Thomas Holmaa (medarbejderrep.) 

Inge Pedersen (sekretær/ledelse) 

Kurt Iversen (sekretær/ledelse) 

Afbud: 

Lise Holler (forældrerep.) 

Anders Nielsen (forældrerep.-suppl.) 

Emilia Mau: Elevrådsrepræsentant 

Jonathan: Elevrådsrepræsentant 

Gæst: 

Gitte Kristensen 

 

 

Dagsorden 

til skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 20.02.18 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Thomas Dam 

Næste møde: d. 20.03.18 

 

 

Pkt. Dagsorden Tid Kommentarer til punktet 

REFERAT 

Afbud: Lise og Anders og 

Elevrådsrepræsentanterne 

 

1 Godkendelse af 

referat og 

dagsorden 

18.45 Referat fra heldagsmødet og 

indeværende møde underskrives på 

næste møde. Referaterne er 

automatisk godkendt efter at have 

ligget en uge på redigeringsdelen 

uden kommentarer. Herefter 

lægges de på Hjemmesiden.  

 

Se intra 

 

2 Nyt fra elevrådet 18.50 Da der er afbud fra 

elevrådsrepræsentanterne, så 

udskydes punktet til næste gang. 

 

 

3 Evaluering af 

kvalitetssamtalen 

19.00 Oplæg ved Inge og Rikke. Herefter 

drøftelse og beslutning om videre 

proces/tiltag i forhold til 

udviklingspunkterne – se bilag. 

 

Udviklingspunkterne: 

1/ Samskabelse: Eksempelvis 

sundhed / robusthed 

 

2/ Stærke læringsmiljøer: 
RULL-proces og fokus på løft at de 
dygtigste elever 

 

3/ Stærkere fællesskaber: 

Medarbejdernes sociale kapital 

 

Drøftelse: 

Ad 3. Stærkere fællesskaber: 

Medarbejderrep. er ikke bekymret 

for trivslen. Foreslår et fokus på at 

styrke det fagprofessionelle 

samarbejde og få styrket 

vejlederfunktionen. Den anden 

medarbejderrep. ønsker afdækning 

af, hvad der ligger bag 

trivselsresultatet. 

Se i bilag i mappen på 

intra 
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Forældrerepr. udtrykker bekymring 

over den sociale kapital-fortælling 

blandt medarbejderne. Og om 

medarb. har en opfattelse af 

bestyrelsen som modarbejdere eller 

samarbejdspartnere. Nogle 

oplevede negative fortællinger til 

Kvalitetssamtalen. Bestyrelsen er 

nysgerrige på, hvad der er på spil og 

stiller gerne op til en drøftelse.  

Ledelsen fortæller, at medarb. til 

MUS-samtaler giver udtryk for at 

trives. IP er optaget af en 

professionaliseringsstrategi – og 

gøre sig klogere på, hvordan man 

kan arbejde med det.  

Bestyrelsen drøfter, om der er 

behov for en rolleafklaring og en  

afklaring af tilsynsforhold, og 

hvordan det kan understøtte 

trivslen. 

 

Ad 2/ Punktet indgår i arbejdet med 

RULL 

 

Ad 1/ Underudvalget i bestyrelsen 

har lavet anbefalinger ift øget 

samskabelse mellem skole og hjem. 

Dette skal indgå i en handleplan, 

hvor indsatsen ”sundhed” er det 

tema, skole og hjem skal løfte 

sammen. 

 

Beslutning: 

Torben, Thomas, Inge og Kurt ser på 

ovenstående og kommer med 

forslag til handleplaner på næste  

SB-møde. 
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 Pause med 

spisning 

19.40  

 

 

4 Budget 20.10 Ledelsen fremlægger nuværende 

overvejelser omkring budgettet for 

næste år. Se bilag. 

 

Herefter drøftelse af prioriteringer. 

 

Drøftelsen indgår i de konkrete 

forslag til budgetprioriteringer, som 

ledelsen fremlægger på næste 

møde. 

 

Se i bilag i mappen på 

intra  

5 Princip for 

skriftlig 

kommunikation 

skole-hjem 

20.50 Drøftelse og evt. vedtagelse 

Thomas Dam foreslår nogle 

ændringer i princippet. Princippet 

tilrettes af Inge ift kommentarerne. 

Herefter sendes princippet ud til 

bestyrelsen. 

Princippet er vedtaget efter en uge, 

hvis ikke der foreslås væsentlige 

ændringer.  

 

Se i bilag i mappen på 

intra 

6 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

21.10 • Landsmøde Skole & Forældre. 

Rikke orienterer om DM i 

skoleudvikling og opfordrer 

skolen til at melde projekter ind. 

• Principudvalgets arbejde: 

Udvalget har mødtes og 

gennemgået principperne og 

fordelt det videre arbejde. 

Princip for inklusion er næsten 

færdigt og kan vedtages 

(forhåbentlig) på næste møde. 

Udvalget skal mødes igen for at 

arbejde med principperne  

• Inge og Tine har mødtes omkring 

fondraising. Haft møde med 

ekspert (Pernille Villesen)  og 

fået præsenteret en række 
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fonde. Udvalget vil tage kontakt 

til Lokale- og Anlægsfonden som 

næste led i den videre proces. 

• P4 Østjylland har inviteret SB 

med i et indslag. Emne: Børn fra 

forskellige sociale lag. 

 

7 Evt. 21.25 Forslag om, at vi får billeder af 

ansatte og elever på intraen 

 

Næste SB møde er den 20/3 

 

 


