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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet Afbud: Tina, 

Thomas, 

Rikke 

1 Underskrift af 

referat og 

godkendelse af 

dagsorden 

18.45 Referat godkendt og dagsorden godkendt – 

med følgende tilføjelser. 

Pkt. 2 udgår og pkt. 3 og pkt. 6 byttes rundt 

 

2 Nyt fra elevråd 18.50 Udgår  

3 Budget 2019 19.10 Inge fremlægger det reviderede budget. Det er 

nu i balance. Der har været naturlig afgang af 

fastansatte i undervisningdelen og SFO. Derfor 

lavere lønudgiften til fastansatte. Inge gør rede 

for, hvad det betyder for lektions-

fordelingsplanen, at færre voksne skal løse 

opgaven, fx ift uuv. timer - fuld udnyttelse af § 

16 b og konfirmationsforberedelse – se 

bilaget).  

Efter en drøftelse blev budgettet godkendt. 

 

Bilag på intra  

4 Klasse-

sammenlægning 

19.30 Evaluering af proces om 

klassesammenlægning: 

- Forældrene ytrede på forældremødet, 

at det havde været en god, præcis og 

kort proces. 

- Børnene ytrer, at det er gode klasser, 

der er blevet lavet. 

- Vi har kunnet mærke, at forældrene 

har været gode til at snakke med deres 

barn om sammenlægningen og tale 

muligheder 

- Der er en fortælling om, at mange 

elever, der stopper på skolen. Skolen 

genkender ikke billedet, men Inge 

ønsker at lave konkret data på området 

- Forslag om, at lærerne en uge efter 

processen giver forældrene en kort 

tilbagemelding med en status  

 

 Pause med 

spisning 

19.45   

5 AULA 20.05 Udvalget fremlægger forslag til revidering af 

Princip for skole-hjem samarbejdet samt 

ønsker til kommunikationen set fra 

forældreperspektiv. 

Bilag på intra – 

for at lette 

læsningen har 

jeg lagt link til 

retningslinjer 
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Drøftelse og beslutning om videre proces 

 

Udvalget har taget udgangspunkt i nuværende 

princip – eksempler på emner: 

- Lektier 

- AZ 

- Præsentation at klassens lærere 

- Årsplaner light 

- Centrale klasse-mapper 

- Differentiering af besked modtagelse 

- Elevplaner 

 

Se udvalgets forslag  

Punktet tages op igen den 20/6 

ind i 

dokumentet 

6 SFO-forældreråd 20.30 Pernille motiverer punktet og SB læser pjecen 

– se linket.  Se også oplæg til valgproces og 

indhold  
Herefter drøfter bestyrelsen ønsker til SFO-

forældrerådet. Fx: 

• Opgaver – det kunne evt. være sparring i 

hverdagen 

• Kompetencer – hvilke områder kan de 

beslutte på  

• Forventninger – evt. samarbejdsaftaler. 

Arbejdsbyrde (tidsforbrug) 

 

Pernille og Inge laver et udkast til ”SFO - 

forældrerådet” arbejdsområde / 

Samarbejdsaftale. Bestyrelsen kommenterer 

på udkastet. Herefter udarbejdes 

samarbejdsaftalen  

 

Den 27/5 og den 28/5 er der ”Festival” i 

SFO´en, hvor forældrene bliver inviteret til 

noget af dette arrangement. I den forbindelse 

foreslår Pernille, at der blive afholdt valg til 

SFO – forældrerådet. Det er der tilslutning til.  

 

Punktet sættes på igen til næste SB - møde 

https://cdn.a
arhus.dk/me
dia/16710/v
ejledning-til-
foraeldreraa
d-i-sfo-
2018.pdf 

7 APV 20.55 Præsentation af handleplaner – se bilag 

Der arbejdes i den rigtige retning og MED er af 

den opfattelse, at der ikke er behov for 

Bilag på intra 

https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf
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ekstern hjælp ifm. arbejdet med trivslen. Der 

lavet en intern ”Tjek på trivslen”-undersøgelse 

inden sommer som AMR-gruppen designer. 

Skolebestyrelsen vil blive præsenteret for 

resultatet. 

 

SLF (stærkere læringsfællesskaber) er nævnt i 

trivselshandleplanen. Torben udtrykker tvivl 

om, hvorvidt det får positiv indvirkning på 

trivslen. 

Pædagogisk døgn er afviklet. Det vurderes til i 

høj grad at have styrket fællesskaber i og på 

tværs af afdelinger og personalegrupper. Arr. 

evalueres på næste MED-møde. 

 

Tillidsfolkene giver igen udtryk for, at det går 

meget bedre nu trivselsmæssigt, end det 

gjorde da APV´en blev lavet. 

8 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

21.15 • Skadedyr – indsatsen er afsluttet, og der er 

pt ingen skadedyr. 

• Multihal fase 2: 

- Køkkenet etableres givetvis i 

sommerperioden 

- trafik på brandvejen giver udfordringer i 

forhold til børnenes legeområde. Der 

sættes en midlertidig kæde op 

• Egnsarkivet mangler lokaler og ønsker at 

opretholde lokaler på skolen. Egnsarkivet 

taler med Sport og Fritid herom 

 

9 Evt. 21.25   

 Punkter til næste 

møde 

 - Opfølgning på mobilpolitik. Digital 

dannelse var tema ved pædagogisk 

døgn. 

- AULA 

- SFO - forældreråd 

- Karakterfrihed 

 

 


