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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet /REFERAT Bilag 

1 Velkomst 18.45 Kort præsentation bordet rundt 

 

 

Afbud fra: 

Tine Andresen, Camilla 

Bjarnø Steensborg, 

Torben Jensen. 

2 Godkendelse 

af referat og 

dagsorden 

18.55 Der lægger nogle notater fra sidste SB 

møde vedr. høringssvaret – de drøftes i pkt. 

5. 

Godkendt 

Se intra 

3 Samarbejde 

mellem skole 

og 

klasseforældr

e-råd 

19.00 Fortsat drøftelse fra sidste møde: Hvad er det 

gode klasseforældreråd? Hvordan understøttes 

samarbejdet bedst? 

Medarbejderne har nu haft drøftelserne i 

afdelingerne – koordinatorerne fremlægger. 

Drøftelse af hvordan vi som SB kan understøtte 

dette samarbejde. 

Gensidige anbefalinger mellem skole og 

bestyrelse 

 

___________________________ 

 

Input fra afdelingerne: 

 

Udskoling: 

- Det giver god mening at 

klasseforældrerådet understøtter 

sociale arrangementer 

- Et årligt møde mellem klasselærere 

og forældrerødder til koordinering af 

årets gang er fint 

- Forældrebank 

 

Indskoling: 

- Hjælp til praktiske arrangementer 

- Tovholder for legegrupper 

- Understøtte trivselsarbejdet i 

klassen 

 

Mellemtrin: 

- Tage hånd om det, der sker i fritiden  

- Arrangere diverse sociale 

arrangementer 

- Initiativtager til input til dagsorden til 

forældremøder 

Gæster: Christina Weiss, 

Jacob Steen Jensen, 

Thor, Gitte Dahl 

Pedersen 

 

Koordinatorerne fra de 

enkelte afdelinger er 

inviteret med til denne 

del af mødet. 

SB-udvalgets 

anbefalinger – bilag til 

SB-møde 21/6 i mappen 

på intra. 

Referat fra SB-møde 

21/6 pkt. 4. 
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- Medskaber/understøtter 

trivselsarbejdet i klassen 

- Vide hvornår de skal blande sig og 

trække sig. Trække sig, når skaden 

er sket 

 

SFO: 

- Understøtte trivselsarbejdet i 

klasserne 

- Forventningsafstemning skole/hjem 

 

Ovenstående er sammenskrevet i et udkast 

– se bilag: 
”Klasseforældreråd på Mårslet Skole” udkast fra 

personalet august 18. 

 

Rekruttering af klasseforældrerådet – Er det 
svært at få forældrene med i klasseforældre-
rødder? Det vil hjælpe, hvis opgaven er 
tydelig, og hvis skolen hjælper til, at praktiske 
opgaver fordeles blandt forældrene bredt. 
Et fokus bør være at få fædrene til at tage 
del. 
 
”Det er svært at være medspiller, hvis man er 
usikker på om ens klasse trives”. 
Kommunikationen er vigtig. 
 
Et mål at pejle efter i forældrerådets arbejde 
man være: ”Jo mere forældrene trives med 
hinanden – des bedre har klasserne det” 
 
Generelt set bliver det sværere og sværere, 
jo ældre eleverne bliver, at rekruttere 
forældrerødder. Måske er der en særlig 
mellemtrinsprobelmatik?  
 
Kontaktperson i klasseforældrerådet er 
vigtigt. Bl.a. i forhold til kommunikation 
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Det giver god mening, at der udarbejdes en 
guideline – samarbejdet mellem lærere og 
forældrerådet, som tages op i forbindelse 
med planlægning af årshjulet mellem 
klasselærer og klasseforældrerådet. 
 
Beslutning: 
Afdelingerne kommer med udspil til, hvordan 
et årshjul for forældrerådets arbejde kan 
være på de forskellige årgange. Der knyttes 
an til trivselsplanen. Bestyrelsen kvalificerer 
forslaget herefter.  
 

 Pause med 

spisning 

19.40   

4 Konstituering 

og 

godkendelse 

af 

forretningsor

den 

20.00 Der skal vælges en formand og en 

næstformand. Begge vælges for 2 år. 

 

Valg: 

Formand: Rikke Lysholm 

Næstformand: Thomas Dam 

Begge er valgt for en to års-periode 
 

Det nuværende formandskab foreslår ingen 

ændringer til forretningsordenen. 

 

Beslutning: 

Nuværende forretningsorden opretholdes 

Forretningsorden: 

http://maarslet-

skole.skoleporten.dk/sp

/file/e223f424-d8ae-

4c48-a52e-

fad7fc6bd2d9 

 

5 Høringssvar 

vedr. 

kommunale 

budget-

besparelser 

20.05 Oplæg om sparekatalog  

Drøftelse af sparekatalog 

Input til høringssvar – evt. nedsættelse af 

udvalg 

 

Beslutning: 

Høringssvar fra Skole og forældre, Århus, 

sendes med Mårslet Skoles skolebestyrelse 

underskrift. Mårslet Skole tilføjer lokal-

tilsnit til høringssvaret.  

 

Det drøftes, hvordan lokale aktioner 

iværksættes, der støtter mod 

budgetbesparelser. Mads er tovholder. 

Se bilag på intra. 

http://maarslet-skole.skoleporten.dk/sp/file/e223f424-d8ae-4c48-a52e-fad7fc6bd2d9
http://maarslet-skole.skoleporten.dk/sp/file/e223f424-d8ae-4c48-a52e-fad7fc6bd2d9
http://maarslet-skole.skoleporten.dk/sp/file/e223f424-d8ae-4c48-a52e-fad7fc6bd2d9
http://maarslet-skole.skoleporten.dk/sp/file/e223f424-d8ae-4c48-a52e-fad7fc6bd2d9
http://maarslet-skole.skoleporten.dk/sp/file/e223f424-d8ae-4c48-a52e-fad7fc6bd2d9
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6 Åbent Hus-

arrangement 

torsdag d. 

11.okt 

20.50 Drøftelse af rammer og indhold: 

- er det ok at lave en form for fundraising? 

Hvordan kan det se ud? 

- har bestyrelsen kontakter til nogle, der evt. vil 

sponsorere æbler, kage, kaffe el. lign til salg? 

eller er det ok at skolen tager kontakt? 

- bestyrelsens rolle ifm Thomas Medoms besøg 

(tale fx) 

- bestyrelsens rolle/opgave/input til dagen og 

invitationen i det hele taget. 

 

Invitation udsendes i løbet af ugen. 

Medom ”åbner” de nye skoleafsnit med en 

tale. 

Der bliver forældrerundvisning i tidsrummet 

kl. 14 – 16. 

Skolen har ikke umiddelbart opgaver til 

bestyrelsen.   
 

 

7 Nedsat 

undervisning

stid 

21.05 Orientering om ansøgninger (Inge) 

Evt. godkendelse af bestyrelsen 

 

Udsættes til næste møde 

 

8 Gensidig 

orientering 

fra ledelsen 

og SB’s 

udvalg 

21.15 • Multihal 

• Datoer for forældremøder 

• Trafikkampagne 

 

 

9 Evt. 21.25   

 Punkter til 

næste møde 

 Vi foreslår et temamøde næste gang med 

overskriften: 

RULL en ny start 

 

Ansøgninger om nedsat undervisningstid 

 


