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Pkt Dagsorden Tid Referat: Afbud: 

Elevrådet 

1 Underskrift af 

referat og 

godkendelse af 

dagsorden 

18.00 Godkendt  

2 Samarbejdsaftale 

med SFO-

forældreråd 

18.05 Revideret udkast fremlægges af Inge – se bilag. 
Drøftelse og beslutning. Bilaget justeres og 
lægges op på Intraen.  
Orientering om videre forløb – forældrerådet er 
nedsat. 
Beslutning om kontaktperson i skolebestyrelsen. 

 

3 Opfølgning på 

APV 

18.20 Orientering om nuværende proces. 

- TAP - gruppen har oplevet travlhed. Det 

er samtidig med at den administrative 

leder stopper. God proces er sat i gang. 

- SFO: Der er iværksat møder i SFO - regi, 

der understøtter den gode trivsel og 

forebygger uhensigtsmæssige forhold i 

uforudsete ”opgaver”. Herudover 

bortfalder optælling af arbejdstiden, 

der har fyldt meget i medarbejdernes 

bevidsthed 

- Der udarbejdes en mini - trivsels 

undersøgelse, der iværksættes i 

starten af næste skoleår 

  

 

4 Skole-hjem-

samarbejde 

/kommunikation 

18.30 Inge fremlægger retningslinjer i forhold til 

princip – se bilag 

Input fra bestyrelsen. 

Skolebestyrelsen orienteres når det er 

besluttet på MED. 

 

 

5 Indsatsområder 

næste skoleår 

18.50 Inge orienterer om indsatsområder fra B&U og 

lokalt. 

- SLF – Det er måden at samarbejde på 

og med baggrund i data. På Mårslet 

Skole forankres SLF i: 

1/ Matematik, hvor tre lærere er i gang 

med at uddanne sig til 

matematikvejledere. 

2/ Dansk fagudvalg 

3/ SFO 
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- Digital dannelse.  

- Teknologipagten – udvikling af den 

røde tråd 

- Nye tiltag i forhold til reformen – nye 

fag 

- Elevråd – elevinddragelse 

- 7. årgang m. karakterfrihed 

 

Rikke og Inge laver udkast til årshjul for 

bestyrelsens arbejde til næste SB - møde 

6 Gensidig 

orientering fra 

ledelsen og SB’s 

udvalg 

19.15 • Nyansættelser af lærere: Der er ansat 

tre nye lærere  

• Skemalægning: Skemaet forventes 

færdig primo uge 26  

• Valgfag på 7.årgang – Valgfag bliver 

prøvefag og derfor binder man sig til 

valgfaget i to år.   

• 9. klasse eksamensresultater. Inge 

fremlægger de prøvekarakter, der pt 

forelægger. Når alle prøver er aflagt, så 

vil vi lave analyse på det. 

• Klubben kommer ind i skolens fysiske 

rammer 

• Gitte stopper på Mårslet Skole den 

2/7. 

• Fælles køkken for Multihal og Skole er 

iværksat 

 

7 Evt. 19.25   

 Punkter til næste 

møde 

 - Trafiktiltag ved skoleårets start. Mads 

iværksætter en kampagne. Får input 

fra SFO. 

 

 Spisning 19.30   


