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Pkt Dagsorden Tid Referat: Afbud: 

Thomas, 

Tine og 

elevrådet 

1 Underskrift af 

referat og 

godkendelse af 

dagsorden 

18.45 Kommentar til referatet fra Mads:  Det blev 

besluttet, at lærerne en uge efter processen giver 

forældrene en kort tilbagemelding med en status 

på klassesammenlægning. Inge føjer det til 

procesplanen. 

Referat herefter godkendt. 

Dagsorden godkendt. 

 

2 SFO-forældreråd 18.50 Drøftelse af forslag til samarbejdsaftale. 
 
Pernille kommer med input til/orienterer om udkastet 
til samarbejdsaftalen til mellem skolebestyrelsen og 
SFO – forældrerådet. 
SB kommenterer udkastet.  
Udkastet tilpasses. Nyt udkast fremlægges på næste 
SB - møde. 

 

 

 Pause med 

spisning 

19.15   

3 Karakterfrihed 19.45 Oplæg fra Camilla – se bilag: 

- At arbejde med feedback – ikke karakterer 

- Elev til elev feedback 

- At lære af hinanden og med hinanden 

Camilla har tidligere holdt oplæg om karakterfrihed 

for udskolingslærerne. 

 

Udskolingen har aftalt at arbejde med feedback i 

stedet for karakterer i kommende 7. årgang.  

Ønsket er en kvalitativ evalueringskultur - med  

feedback og feedforward – der har fokus på læring 

og med mindre pres. 

Udskolingen overvejer, om det skal være hele 

årgangen, der er involveret, eller kun nogle 

klasser. Ønsker at høre SBs holdning. 

 

SB synes, at det vil være en god ide at arbejde på 

at give færre karakterer og styrke mere kvalitative  

evalueringsmåder – SB vil anbefale, at arbejdet 

gælder hele årgangen, bl.a af hensyn til evt. 

kl.sammenlægning. 
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4 Mobilpolitik/ 

digital dannelse 

20.15 Status for skolens arbejde og sparring omkring det 

videre arbejde. 

 

Digital dannelse var på dagsordenen på det 

pædagogiske døgn, hvor Pernille Ballisager holdt 

oplæg, som afdelingerne arbejdede videre med.   

Vi arbejder med en skolekanon/rød tråd, som 

indeholder 

- Konkrete regler: Mobilpolitik m.v. 

- Undervisning i digital dannelse, som referer 

til vores antimobbestrategi 

- teknologiforståelse 

 

Fra skoleårets start skal der arbejdes med afsæt i 

en kanon. Skolen arbejder videre med det. 

 

 

5 Planlægning af 

næste møde 

20.45 Hvem står for hvad til årets sidste møde? 

 

Mødet starter kl. 17.30. holdes hos Tine (Tak – 

Tine). Vi starter med et ordinært møde – herefter 

spisning og hygge 

 

 

6 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’ s 

udvalg 

21.00 • Ledelsessituationen. 

Administrationslederen for Mårslet Skole, 

Solbjergskolen og Mårslet-Solbjerg 

Dagtilbud bliver fra 1/8 Stine Villads 

Jensen, som pt er administrativ leder på 

Solbjerg Skole 

• Læringsplatform. Mårslet Skole har valgt 

MinUddannelse efter en høring blandt 

skolens lærere  

• Der skal ansættes to lærere pga efterløn og 

pension. Ansættelsessamtaler d. 27.05. 

Marie repræsenterer skolebestyrelsen i 

ansættelsesudvalget. Samtalerne er rykket 

til 4/6 for at kunne behandle de 97 

ansøgninger ordentligt. 

• Overgangsarbejdet mellem dagtilbud/skole, 

skole/klub. Orientering. 
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7 Evt. 21.25 Dialogmøde med rådmanden bliver samlet for alle 

bestyrelser i kommunen. Mødet er den 3/6 på 

Frydenlundskolen kl. 18 – 20 

 

 Punkter til næste 

møde 

 - Princip for skole-hjem-samarbejde 

- ”Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen 

og SFO – forældrerådet”  - revideret udkast 

fremlægges 

 


