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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet/Referat Bilag 

1 Godkendelse af 
dagsorden og 
referat 

18.45 Godkendt Afbud: Torben. 
Mads Villesen 
fra 19.30. 
Melanie: Peter 
suppleant 

2 Nyt fra elevrådene 18.50 Orientering om temaer fra elevrådet: 
Udskolingen: 
Mobil – klasserne har lavet regler om brug af 
mobiltelefonerne. Allerede nu ser vi flere 
elever, der spiller brætspil o.l.  
 
Multibanen/hallen/ost – eleverne vil gerne 
have mulighed for flere aktiviteter i 
frikvarterne (legearealerne skal gøres mere 
attraktive) 
 
Skolefodbold – emnet tages op igen i starten af 
næste skoleår ifm skoleårets planlægning 
 
Logo (elevråd) – der er kommet tre forslag 
 
Skolefest – der er forslag til at skolefesten 
starter en halv time tidligere for udskolingen 
 
Mellemtrin: 
Udvalget har blandt arbejdet med, hvordan A- 
husets fællesareal må bruges 
 
Indskolingen: 
Der arbejdes på et fællesmøde med 
udskolingselevrådet. Her skal blandt andet 
drøftes ”Kø i kantinen” og ”Det at være lille og 
have aktiviteter med de store elever”. 
 
Forslag og emner fra elevrådet drøftes på 
afd.møder umiddelbart efter, så elevrådet 
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mærker, at deres initiativer kan skabe 
forandringer. 
 

3 SFO og struktur i 
indskolingen 

19.00 SFO-forældrerådet deltager i dette punkt. 
 
Efter en kort præsentation af skolebestyrelsen 
og SFO - forældrerådet, orienterer Rikke 
(skolebestyrelsesformanden) om bestyrelsens 
arbejde. Blandt andet at bestyrelsen 
udfærdiger principper og at ledelsen på 
baggrund heraf udarbejder retningslinjer. 
 
Herefter orienterer SFO – forældrerådet om de 
ting de p.t. har arbejdet med – det har indtil 
videre handlet om praktiske forhold. 
Overordnet vil SFO - forældrerådet og 
Skolebestyrelsen give sparring til hinanden i 
forhold til SFO´ens opgaver. 
 
Bindeled mellem skolebestyrelsen og SFO – 
forældrerådet. Kontaktperson fra 
skolebestyrelsen er Marie og kontaktperson 
fra SFO – forældrerådet er Line. 
 
SFO – forældrerådet kan have behov for 
referater fra bestyrelsesmøderne (de ligger på 
hjemmesiden), skolebestyrelsens årshjul og 
skolebestyrelsens dagsordner. Dem formidler 
Pernille til SFO – forældrerådet. 
 
Tema for SFO - forældrerådet kunne være: 

- SFOens nye rammer 
- Information og kommunikation  
- Evaluering af forældremøderne 
- Synlighed af SFO´en 
- Sukkerpolitik  
- Brug af digitale medier  
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- Årshjul 
 

 Pause med 
spisning 

20.00   

4 Årshjul for skole- 
bestyrelsen 
 
 

20.15 Med særligt fokus på: 
Lørdagsmødet 01.02, hvor alle lærere og 
pædagoger har pædagogisk dag på skolen.  På 
mødet videndeler personalet bl.a. arbejdet 
med Stærkere Læringsfællesskaber.  Vi ønsker 
en første drøftelse af, hvad bestyrelsen vil have 
på dagsordenen på deres møde, og hvad de 
kan tænke sig, at personale og bestyrelse 
drøfter sammen.  
Skolebestyrelsen deltager, så de får indsigt i 
arbejdet. SLF-gruppen laver udkast til 
dagsorden for dagen, hvor SB indgår. 
  
Dialogmødet i marts. Vi skal have aftalt dato, 
indhold og evt. oplægsholder.  
Tine arbejder videre på kontakt til 
oplægsholder. Tema: ”Hvorfor er det så svært 
at hjælpe din teenager” v.  Anders Koefoed 
Pedersen 
 

Årshjul ligger i 
bestyrelsesma
ppen på 
Google Drev 

5 Skole-hjem- 
kommuikation: 
Revision af 
principper 

20.35 Med afsæt i AULA, vores nye hjemmeside og 
tidligere drøftelser i SB drøftes udspil til 
reviderede principper. 
 

- Retningslinjer for AULA – der arbejdes 
videre med kommunikations- 
retningslinjerne 

- ”En håndsrækning til klasseforældreråd 
på Mårslet Skole” lægges på 
hjemmesiden 

- Princippet for skole/hjem samarbejdet 
på Mårslet Skole udvides, så de mest 

Bilag følger 
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relevante af vores nuværende 
retningslinjer indarbejdes i princippet 

6 Gensidig 
orientering  

21.05 ● Status på møder mellem forældreråd og 

klasselærer/klasseteam. Status gør, at vi 

(læs: ledelsen) arbejder på en strategi på 

dette arbejde. 

● Forventet regnskab. SB orienteres om det 

forventede regnskab, som peger på et 

mindre underskud. Der er stadigvæk 

uafklarede forhold (refusioner, o.l.) som 

gerne skulle give et forbedret resultat 

● Skolens beredskabsplan. Planen er 

revideret; også som Pixi – udgave. 

 

Bilag følger 

7 Evt. 21.20   

8 Punkter til næste 
møde 

21.25 ● Evaluering af udskolingens forsøg med 
mobilfri skoletid 

● Plan for lørdagsmøde 

● APV for medarbejdere 
● Teknologipagten og 1:1-device 

 

 


