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Kurt Iversen (sekretær/ledelse) 

Pernille Lauritsen (indskolingsleder) 

 

 

Dagsorden 

til skolebestyrelsesmøde 

Mårslet Skole  

2017/2018 
 

Dato: 16.05.18 

Tid:18.45-21.30 

Sted: Personalerummet 

Mødeleder: Stine Laursen 

Næste møde: d. 21.06.18 

 
Pkt Dagsorden Tid Referat Afbud: Tine og elevrådsrep. 

 

1 Godkendelse af 

referat og 

dagsorden 

18.45 Godkendt Se intra 

3 Fagfordeling og 

principper for 

skemalægning 

18.50 Orientering ved ledelsen. 

Fagfordelingen er på plads. 

Skolen prioriterer kontinuitet af 

voksne i klasserne, 

linjefagsuddannede lærere i 

fagene (2020-målene), 

samarbejdsmuligheder på 

årgangene. Udfordring i år har 

været ”for mange” lærere i 

udskolingen og for få på  

mellemtrinnet ift at dække 

uv.opgaven. Derfor har en del 

lærere i udskolingen timer på 

mellemtrinnet i 18/19. Disse 

lærere vil følge klasserne videre 

i udskolingen.   

 

4 Multihallen 19.05 Orientering fra ledelsen om 

status på arbejdet med samdrift 

omkring kantinen. 

Pt er der lidt stilstand i projektet, 

da Multihallen har vanskeligt 

ved at finde håndværkere, der 

vil byde ind på opgaven. 

 

 Pause med 

spisning 

19.15   

5 Fritidstilbud: 

Ny SFO og 

samarbejde med 

klubben  

19.35 SFO 

Pernille – pædagogisk leder 

indskolingen - orienterer om 

planer for organisering i SFO, 

når den bliver mere samtalet fra 

august. Vi indfører Tabulex til 

registrering af fremmøde og går 

fra årgangsdelt til mere 

funktionsopdelt SFO. Der 

indrettes rum til en bred vifte af 

aktiviteter, fx motorikrum, 
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uderum osv. og på at frigøre 

voksenresurser til fx ture ud af 

huset eller fordybelse med færre 

børn. 

Bestyrelsen pegede på flg. 

opmærksomhedsfelter efter 

fremlæggelsen:  

- ture kan være ture i 

nærmiljøet – ikke langt væk 

nødvendigvis 

- kommunikationen til 

forældrene skal være tydelig 

omkring den anderledes 

organisering, og hvordan 

man som barn/voksen kan 

agere i det 

- at der skal være 

opmærksomhed på plusser 

og minusser ved 

fuktionsopdelingen og 

arbejde med begge dele 

- skærpelse af ”Flyverens” 

funktion, så den giver mest 

mening i den pædagogiske 

praksis 

- Det kunne være godt, at der 

nogle perioder arbejdes i/på 

årgange. 

 

Klub: 

Det er en byrådsbeslutning, at 

klubben skal ind på skolens 

matrikel. Samtidig må vi 

indtænke, at klubbens 

nuværende lokaler på sigt kan 

inddrages til andre formål. 

 

Den 28/5 er der inspirationstur 

til steder, hvor klubber er 

integrerede i skolen. D. 30/5 er 

der koordinerende møde mellem 
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klubbens medarbejdere og 

mellemtrins- lærerne. 

Det er aftalt, at klubbørn fra 4.-

6. årgang vil være i området 

omkring A-huset og Klub M. 

 

7. – 9. årgang vil få klubtilbud i 

Midgård. Der er pt ingen aftaler 

om deling af fysiske rammer 

mellem klub og udskoling.  

 

SB vil invitere Klubben med på 

et bestyrelsesmøde i næste 

valgperiode. 

 

Det er fokus på elevinddragelse i 

processen omkring samarbejdet 

mellem klub og skole 

6 Fokuspunkter for 

næste skoleår 

20.20 Emner bestyrelsen vil have 

fokus på næste skoleår: 

- Trafik 

- Digital dannelse/mobilpolitik 

- Bevægelse/samskabelse 

med TMG 

- Skole/hjem  

- Kommunikation 

- Klasseforældreråd 

- Budget 

- Udvalgsarbejdet 

- Hvordan fører SB tilsyn 

- Social kapital 

- APV 

- Elevrådets input 

- Medarbejdernes input 

- RULL 

- Fritidsdel – undervisningsdel 

- Frafald af elever 

- Klasseomlægning 

- Inklusion  

- Forældreinvolvering 

 

LUP 
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Temamøder – evt. tre møder? 

 

Rikke udarbejder udkast til 

prioriteringsliste i samarb. med 

Inge 

 

7 SB’s rolle i 

forbindelse med 

forældremøder 

21.00 Drøftelse af de forældrevalgtes 

deltagelse og budskaber til 

forældremøder i starten af 

skoleåret: 

- Fællesopstart på årgangene, 

med SB´s input til 

forældrerådene  

 

Beslutning: Skole-hjem-udvalget 

kommer med input til emner til 

det fælles forældremøde 

 

8 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

21.15 Status på valg til SB: 

Inge sender en opfordring ud til 

forældrene vedr. valg. 

 

Kunstgræsbane til fodbold: 

TMG har sendt en forespørgsel 

til skolen om et evt. samarbejde 

om etablering af en 

kunstgræsbane. Det har skolen 

ikke mulighed for. 

 

Budget 2019: 

Der er udmeldt en mulig 

besparelse i B & U på 150 mill. i 

forbindelse med en manglende 

udligningsreform.  

 

Status på 

klassesammenlægning: 

Det har været en nærmest 

gnidningsfri proces – så stor ros 

til SBs vedtagne procedure. 

 

Skolevideo. 
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SB tager det op på næste møde 

 

9 Evt. 21.25   

 Punkter til næste 

møde 

 - Redigering af princip for 

inklusion 

- Klasseforældreråd (Se punkt 

8) 

- Trafik 

- Skolevideo.SB tager det op 

på næste møde 

- Mødestart kl. 17.30 med 

spisning/afslutning fra kl. 8 

 

 

 


