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P

kt 

Dagsorden Tid Referat 

Afbud: Stine, Camilla, Torben og elevrådsrepræsentanterne 

 

 

1 Godkendel

se af 

referat fra 

16.05. 18 

og 

dagsorden 

17.

30 

Godkendt Se intra 

2 RULL-

proces 

vedr. 

lokalefælle

sskab 

mellem 

skole og 

klub 

17.

40 

Byrådet har besluttet at skole og klub skal dele lokaler. Vi 

har fået 2 mill. til opgradering, hvoraf 1,5 mill. går til 

ventilation og akustikregulering, og 500.000 kr. til indretning 

og inventar. Jf. også referat fra sidste møde 

 

Input fra bestyrelsen til indretningen.  

Formålet er kvalificering fra et forældreperspektiv. Input 

medtages i den videre proces bl.a. til bearbejdning af 

arkitekt og proceskonsulent Rasmus Mejlhede. 

Input: 

- Der er en værdi i at kunne mødes til noget fælles 

(måske i et andet rum) 

- God ide at årgangsopdele (4. årg. på skolen) 

- Fællesrummet vil være et godt sted for 

fællessamlinger til fremlæggelse og projekter 

- Glasvæg i den side, hvor der er klasselokaler 

- Fælles identitet bl.a. gennem de fysiske rammer  

- Pool, bordtennis, etc. 

- Stimulering til fysisk aktivitet 

- Fleksible møbler 

- Hjerterum (det todelte rum) kan være et godt rum til 

undervisning af de udsatte børn. 

Se endvidere bilag 1 (ses efter referatet). 

 

 

3 Åben 

Skolelørdag 

18.

25 

Ifølge bestyrelsesprincip holder vi i 18/19 Åben Skolelørdag. 

Det betyder, at vi skal beslutte en anden dag, som skal være 

skolefri. Inge foreslår fredag d. 21.12.18. Skolens ferieplan 

kan ses på vores hjemmeside under ”Skoleliv” 

Beslutning: 

Åben skoledag bliver den 1/12. 

SB vedtager, at fredag den 21.12.18 bliver undervisningsfri 

dag. SFO har åben. 
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4 Samarbejd

e mellem 

skole og 

klasseforæl

dreråd 

18.

30 

Oplæg ved arbejdsgruppen: Thomas, Camilla og Tine 

Jf. sidste mødes referat 

Thomas gennemgår bilagene. 

- Vedr. klasseforældreråd. SB vil gerne, at 

klasseforældrerådene bliver synlige på hjemmesiden. 

- - Forældrebrev. Det er et fint brev (bilag) Spørgsmålet 

er: Hvad skal vi linke til? 

- Samarbejde mellem SB og Klasseforældreråd. Pt. 

deltager SB på årgangsforældremøder og SB 

repræsentanter er kontaktperson på de enkelte 

klasseforældreråd. 

Hvad kunne samarbejdet også være: 

- Samarbejde kunne kvalificeres på anden vis på 

dialogmøderne (forældrerødderne/medarbejdere/SB) 

Det kunne være en god ide, at SB og koordinatorerne 

mødes og inspirerer hinanden i forhold ”Hvad er det 

gode klasseforældreråd?” (forventningsafstemning). 

Hvordan understøttes samarbejdet bedst? 

Punkt tages op igen til næste SB møde. Koordinatorerne 

(en medarbejder fra hver afdeling) inviteres med til 

næste SB møde. 

 

 

5 Inklusionsp

rincip 

19.

00 

Justeret princip ud fra input fra tidligere møde udsendes til 

godkendelse 

 

Princippet godkendes. 

 

 

6 Skolevideo 19.

10 

Kurt har på tidligere møde informeret om tilbud om at få 

udarbejdet en skolevideo. Bestyrelsen skal beslutte, om det 

er et tilbud, skolen skal gå videre med 

 

Beslutning: Det er en forudsætning, at filmen bliver skolens 

ejendom og at den må bruges af skolen eller skolen må 

undlade at bruge den. Kurt undersøger 

 

 

7 Mødedatoe

r for 

bestyrelses

-arbejdet 

næste 

skoleår 

19.

20 

Datoerne er på rullende ugedage og én arbejdslørdag (8.30 

– 14.30) 

27/8, 25/9, 29/10, 22/11, 19/1 (lør), 21/2, 20/3, 23/4, 

20/5, 20/6 

 

Godkendt 

 



Deltagere   
Rikke Lysholm (formand) 

Tine Andresen (næstformand) 

Lise Holler (forældrerep.) 

Stine Laursen (forældrerep.) 

Mads Villesen (forældrerep.) 

Thomas Dam (forældrerep.) 

Jakob Overgaard (forældrerep.) 

Camilla Jürgensen (forældrerep.-suppl.) 

Anders Nielsen (forældrerep.-suppl.) 

Torben Jensen (medarbejderrep.) 

Thomas Holmaa (medarbejderrep.) 

Inge Pedersen (sekretær/ledelse) 

Kurt Iversen (sekretær/ledelse) 

Pernille Lauritsen (indskolingsleder) 

 

 

Dagsorden 

til skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 21.06.18 

Tid:17.30-20.00 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder:  

Næste møde: d. 21.06.18 

 

8 Mulighed 

for 

overnatning

stur for 

linieholdet 

”Kulturpilot

erne” 

19.

30 

Kulturpiloterne har tradition for en tur til København i foråret 

med eleverne fra 8. og 9. årgang. Holdet fundraiser selv til 

rejse og ophold, men der er ekstra lønudgifter forbundet 

med turen på ca. 3000 kr. Der er sat penge af i budgettet til 

linien, som vil kunne dække udgiften. Inge ønsker 

bestyrelsens opbakning til, at Kulturpiloterne tager afsted, 

da det er en form for lejrskole og ikke er beskrevet i vores 

princip for disse. 

 

SB godkender, at Kulturpiloterne tager afsted i 2019. 

Bestyrelsen ønsker at godkende evt. ekstra overnatningsture  

fra år til år 

 

 

9 Gensidig 

orientering 

fra ledelsen 

og SB’s 

udvalg 

19.

40 

Valgfag på 7. årgang. Der er oprettet 6 hold: 

- Film og medie 

- Sam - kunst  

- Musik 

- Anderledes idræt 

- E sport 

- Billedkunst 

SB-kommentar: Godt tilbud, men beskrivelserne bør være 

bedre. 

 

RULL- status: 

- Skolen RULLer i uge 41. Der bliver Åbent Hus og 

indvielse d. 10.10. (tors. i uge 41) 

- Bygningen mellem Skolen og Multihallen er ikke på 

plads. Bl.a. er der udfordringer på etableringen af 

køkkenet. 

 

Ansættelser: 

- Der er ansat to pædagoger 

- ABA trænere. Der er ansat to nye ABA-trænere 

-  

Trafik – Pjece/infobrev udarbejdes til starten af skoleåret. 

Kampagne iværksættes op til uge 42. 

   

 

 

 Spisning og 

bestyrelses

afslut-ning 

20.

00 

To nye bestyrelsesmedlemmer, Camilla og Marie, er inviteret 

med 
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Næste møde: 

• Høringssvar vedr. kommunale budgetbesparelser 

• Fortsat drøftelse af pkt. 4: Samarbejde mellem skole og klasseforældreråd. 

Koordinatorerne fra afdelingerne er inviteret med til dette punkt. 

• Trafik: Opfølgning på punkt om trafikkampagne under aktuelt. IP ønsker en drøftelse i 

bestyrelsen af cykling med elever i skoletiden 

• Orientering om ansøgninger om nedsat undervisningstid  

 

 

 

 

 

Bilag 1: 

Klub – skole – kommentarer fra forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Mårslet Skole, juni 18 

 

Muligheder Udfordringer 

Fællessamlinger for alle afvikles et andet sted end i 
A-husets fællesrum – det skal ikke være halvtomt 
for nogle få fællessamlinger 
 
Skabe rammer for præsentationsarbejde, 
videndeling – så det bliver nemt at fremlægge 
projekter for hinanden. Der skal være projektor og 
indretning, der understøtter det. 
 
De fysiske rammer skal understøtte en 
mellemtrins-identitet. 
 
Oplever stor aktivitet ved poolbord og 
bordtennisbord og fysiske aktiviteter. Ift 
overvægtige børn har vi brug for noget, der 
appellerer til fysisk aktivitet – mere end 
sofahjørner og køkkener 
 
 

6. årg skal have rammer, hvor de oplever sig som 
lige med 4. årgang – men med andet ansvar og 
privilegier. Man føler man er ældre og skal vise det 
– det er vigtigt for børnene 
 
Aldersopdeling giver mening 
 
Nuværende 3. årgang er pt i Midgård. De har været 
i A-huset i fritiden i 3 år allerede – skal de blive 
der? Tror det vil koste medlemmer (særlig 
problemstilling i skoleåret 18/19 
 
Hvordan afskærme det store fællesrum ud til 
klasselokalerne, så det ikke bliver et 
gennemgangsrum. En glasvæg, der reducerer støj? 
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Muligheder fortsat … 
Høje møbler, høje borde er gode. Møbler, der kan 
flyttes. Klapborde ved væggene. 
 
Lade klubbens hjerterum (køkkenet) være i de små 
rum. Kan også bedre understøtte vores børn med 
særlige behov – som AKT-rum. Det giver 
udfordringer ift antal klasselokaler og tiden, hvor 
der både er klub og skole samtidig, hvis klublokalet 
er i midten af det hele. 
 
Klub Ms lokaler har intimiteten. Så måske mindre 
fokus på de intimemiljøer i A-huset 
 
Oplevelsen mellem 3. og 4. årg – at det er noget 
andet – er væsentlig. Det brugte man tidligere 4. 
årgangs SFO til. Fasthold nogle af dyderne fra 
Hobiksen. Lav en lille café m.v. 
 
At de store kan gøre noget for de yngre. OL, 
turneringer, café … 
 
 
 

Udfordringer fortsat …. 
Aldersgruppen har brug for at vise, at de er ved at 
være store. Måske derfor beskriver de mere 
hænge-ud-ting end ting, der stimulerer til leg. 
Forældrene oplever, at de gerne vil lege 
 
Mange børn spiller telefon el. lign. i klubben. 
Klubben skal tilbyde noget, børnene ikke kan 
hjemme. Noget, der skaber fællesskab. 
 
Sceneskiftet fra skole til fritid. Er det børnenes 
udsagn/behov? Mange bliver hængende på skolen 
efter skoletid er erfaringen i stedet for at gå i klub. 
Så tror ikke, børnene har brug for ”sceneskiftet”  
 
Lære børnene, at de selv skal tage initiativ, når de 
kommer fra skole til klub. De keder sig i klubben er 
oplevelsen, fordi de ikke får taget initiativ. 
 
Skal der være en voksen i køkkenet hele tiden i 
klubtiden? Fylder køkkenet for meget som 
klubaktivitet? 

 

 

 


