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Pkt Dagsorden Tid Referat Bilag 

1 Underskrift af 

referat og 

godkendelse 

af dagsorden 

18.45 Referat blev underskrevet. 

Dagsorden godkendt 

 

2 Nyt fra 

elevråd 

18.50 Afbud fra elevrådet. 

Inge fortalte, at vi ifm ny afdelingsstruktur har valgt at 

have et elevråd for hver afdeling. Inge fortalte om 

elevrådsmøde med udskoling (ref. udsendt). Valg til 

indskolingsråd er færdigt, og første møde afvikles i 

december. Kurt er i gang med etablering af 

mellemtrinsråd. Fortsat fokus på at styrke 

elevstemmen og elevrådsarbejdet. 

Bilag fra 

elevrådes

møde i 

udskoling

en 

3 Anti-mobbe-

strategi 

19.05 Oplæg ved Inge  

Herefter drøftelse af indholdet og planen for arbejdet 

med en opdateret og mere præcis antimobbe-strategi 

og trivselsplan. 

Kommentar til skolens arbejde med ”værdiregelsæt”. 

Det er skolebestyrelsen, der fastsætter skolens 

værdiregelsæt og ordensregler. Vi har et 

værdigrundlag, som vi står på. Værdigrundlaget skal 

genbesøges på arbejdslørdagen mhb på justeringer. 

Det er vigtigt, da det har betydning for vores praksis, 

hvilke værdier, vi betoner. Vigtigt, at også elever og 

medarbejderne arbejder med værdierne, så vi får 

fælles ejerskab. 

Trivselsplanen: Oplevelse af, at de ting, der står, ikke 

altid er det, der sker. Fx nævnes antimobbe-strategien 

ikke på første forældremøde, og legegrupper dannes 

måske ikke i alle klasser? Klasseteamene kan blive 

tydeligere på, hvilke valg, de træffer og begrundelser 

for valg og fravalg. Fri leg fylder måske for meget? 

Forslag om, at skolebestyrelsen arbejder med 

værdileveregler på bestyrelsesdøgnet. 

Er det en idé at lave skabeloner, hvor man kan finde 

ting som leveregler, frikvartersaftaler m.v. Måske føjes 

ind i A-Z. Det skal også vendes på bestyrelsesdøgnet. 

Bilag på 

intra 

 Pause med 

spisning 

19.35   
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4 Årshjul i 

forhold til 

forældreråd 

20.00 Status på årshjulet. Erfaringer i klasserne. 

Hvor er afdelingerne henne i processen? 

Hvad er bestyrelsens rolle fremadrettet? 

Skolen laver pjecen færdig ift klasseforældrerådets 

opgave og ideer og samler materialet, som kvalificeres 

af bestyrelsen på februar-mødet. 

Materialet skal lægge klar senest i april, så de nye 

klasseteam kan bruge materialet ifm opstarten på det 

nye skoleår.  

 

5 SFO 

forældreråd 

20.10 Vi skal have et SFO-forældreråd. Bestyrelsen skal 

beslutte, hvilke opgaver, som SFO-forældrerådet skal 

varetage, deres beslutningskompetence, og 

samarbejde med bestyrelsen. Ledelsen kommer med 

et oplæg.  Rikke og Pernille har været til et møde vedr. 

forældreråd. 

 

Drøftelse og beslutning om procedure. 

Der er enighed om at forældrerådets skal: 

Lave forslag til principper til bestyrelsen omkring 

overgange, natur og udeliv, kreativitet og musiske 

perspektiver, brug af medier mv. Kan lave beslutninger 

om forældrearr. uden personale. Sparre ledelsen ift 

budget. Sparre ledelsen ift organisation 

(funktionsopdelt SFO), årshjul og drift. Hvordan vi 

fastholder børn på 3. årgang. Kommunikation mellem 

SFO og forældre/ ugeplaner m.v. 

Vigtigt at valgmaterialet præsenteres for SFOs 

personale, så de kan være med til at understøtte 

valget – og at sætte plakater op i SFOen. Fortælle det 

til indskolingsrådet, så de kan lægge pres på Far og 

Mor.  

Ledelsen laver valgoplæg og valghandling ift 

ovenstående, så rådet kan træde sammen i januar. 

 

6 Samarbejde 

med kirken 

Julegudstjene

ste  

20.25 Da Mårslet Kirke pt er lukket pga restaurering, kan 

Mårslet Skole ikke være i kirken ifm juleafslutningen. 

For indskolingen + 4. årg er arrangeret krybbespil i 

skolens gymnastiksal. Kirken foreslår, at de store 

kommer til gudstjeneste i sognegården. Skolen er 

bekymrede for, om det kan blive en positiv oplevelse i 

den ramme og ønsker, at gudstjenesten i skoleregi i år 
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for 5. – 9. årgang springes over. Menighedsrådet har 

drøftet sagen og ser ikke umiddelbart udfordringen og 

ønsker, at traditionen fastholdes. IP har ringet og ringer 

igen til præsten for at tale om det. Hun ønsker 

bestyrelsens holdning til sagen. 

Bestyrelsen kan godt se udfordringen med 400 elever 

og 17 klasser i Sognegården. Anbefaler, at IP foreslår 

et kompromis med 7. årgang – og evt. en årgang mere.  

7 Procesplan 

for arbejdet 

med 

børnenes 

sundhed 

(pkt fra 

kvalitetsrapp

orten) 

20.35 Opfølgning fra sidste møde. 

IP er ved at lave et spørgeskema til klasselærerne 

vedr. børnenes sukkerindtag. 

Camilla og Inge samler op og laver et oplæg til 

bestyrelsesdagen. 

 

 

8 Brug af Min 

uddannelse 

 

Bestyrelsens 

holdning til 

brug af 

læringsplatfo

rme og 

beslutning 

om vi skal 

lave et 

princip. 

 

20.45 Bestyrelsen har besluttet, at det er frit valg om Min 

Uddannelse skal være platformen.  

Læringsplatformen er sat fri nu af rådmanden, vi er lidt 

i et vakuum, hvad løser Aula fx. Følelse af, at vi er i en 

venteposition. 

Ønske: At man som minimum på klasseniveau er enige 

om, hvilke platforme, man skal bruge. Det er vanskeligt 

at give retning – også for en skoleledelse.  

Kan vi igangsætte en proces for, hvad man kan 

forvente som forældre at få information om. Og hvad 

eleverne skal have at vide. Der går pt information tabt.  

A-Z skal beskrive den platform, man kommunikerer på. 

Elevplanerne har bestyrelsen ladet ligge, fordi Min 

Uddannelse ville løse det – så vi skal finde ud af, 

hvordan vi løser elevplan i de små fag ind til da. Min 

Uddannelses trekanter/spindelvæv omkring det 

sociale har fungeret – men det er ligesom gået i stå. 

Savner en vejviser ift, hvor man kan finde, hvilke 

informationer – og en opmærksomhed på, om 

beskeder forsvinder. Både information om, hvad der 

bliver undervist i og elevplan for den enkelte elev – 

herunder, hvad man som forældre kan gøre for at 

understøtte sit barn. Fx – hvis dit barn har fået under 

middel i nationale test så …. Svært at hjælpe 
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derhjemme, når man ikke véd, hvad der foregår i 

timerne 

9 Heldagsmøde 21.05 Input til heldagsmødet 

• Værdigrundlag – værdiregelsæt  

• Antimobbestrategien og udmøntningen af den 

• Princip-arbejde i mindre grupper 

• Procesplan for børnenes sundhed (oplæg v. 

Inge og Camilla) 

Ønske: At vi får gjort noget færdigt og ikke kaster 

for mange nye bolde op.  

 

10 Gensidig 

orientering 

fra ledelsen 

og SB’s 

udvalg 

21.15 • Skadedyr 

• Multihal fase 2 

• Analyse af adm fællesskaber. 

o Mange ubesatte adm.lederstillinger. De 

genopslås ikke, derfor udlånes, der 

arbejdskraft internt. 

• Estimeret regnskab 

• Karakterfri udskoling 

 

11 Evt. 21.25   

 Punkter til 

næste møde 

 Kvalificering af materiale til understøttelse af 

forældrerådets arbejde.  

Opfordring til at komme med punkter til Rikke, hvis 

man har noget til møderne. 

 


