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P

kt 

Dagsorden Tid Referat: Afbud: 

Thomas 

Dam 

1 Godkendelse af 

dagsorden  

18.45 Godkendt. 

 

 

2 Møde med 

klasseforældreråd 

18.50 Kort evaluering og drøftelse af evt. videre proces. 

 

- Der var 14 tilmeldte til mødet og der var 7, 

der deltog i mødet. 

 

- Inge fortalte om forældrerådets betydning 

– det gav rigtig god mening. 

 

- Camilla sender referat af mødet. 

 

- Generelt et godt møde – at komme 

”tættere på” (mellem SB og 

klasseforældreråd) var godt.  

 

- AULA-gruppen (forældreråd) ajourføres 

ved opstart af det nye skoleår. 

 

Det kunne være en god ide at gentage et 

lignende arrangement – måske i 

september/oktober, hvor de nye forældreråd er 

valgt. 

 

Camilla er tovholder sammen med Line. 

  

 

3 Specialklasser 19.10 Ledelsen orienterer. 

Bestyrelsen giver input til nødvendig information 

til skolens elever og forældre. 

 

Mårslet Skole får to nye specialklasser fra næste 

skoleår (nystartede klasser – dvs. børn, der lige 

er visiteret). Den ene specialklasse er en 2.-3. 

klasse og den anden er en 4.-5. klasse. 

Året efter får vi endnu 2 klasser, og det er planen, 

at vi fremover skal have fire klasser. 

Der er tre voksne tilknyttet hver klasse (to lærere 

og en pædagog). Der er altid én lærer og én 

pædagog om børnegruppen, som tæller 6 

drenge. De kan max være 8 elever i klasserne. 
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Specialklasserne får lokaler i klub M. Huset 

kommer til at hedde E – huset. 

Specialklassebørnene får mulighed for at gå i 

SFO´en på Mårslet Skole og i Klubben. 

Opstår der muligheder for at 

specialklassebørnene kan indgå i nogle 

aktiviteter med vores almene del vil det kunne 

afprøves. Det skal dog være en succes, og vi vil 

vil gribe det an stille og roligt. 

 

Inge informerer skolens forældre i et nyhedsbrev 

om specialklasserne 

 

En repræsentant for SB vil deltage i det første 

forældremøde for specialklasserne 

 

4 Årshjul 19.30 Ledelsen orienterer om pædagogiske indsatser 

næste skoleår. 

Indledende drøftelse til bestyrelsens årshjul for 

næste skoleår. 

 

Pædagogiske indsatser – Inge orienterer: 

- SFA (skole for alle). Videreudvikle 

inklusionsarbejdet, så alle lærere og 

pædagoger oplever sig klædt på til at 

være en skole for mange forskellige børn.  

Næste år vil vi fokusere på at udvikle 

undervisningen i klassen, så der i endnu 

højere grad er deltagelsesmuligheder for 

alle. Det handler om at afprøve og forfine. 

Et af tiltagene er Co–teaching –at udvikle 

samarbejdet og optimere 

resurseudnyttelsen, når vi er to voksne i 

klassen.  

- MOMO – læringsplatformen - 

implementering.  

- Videreudvikling af naturfag og digital leg / 

Fablab 

- Ny afdelingsstruktur i voksenperspektiv og 

udvikling og formidling af pædagogik, 

traditioner, overgange, kultur m.v. i vores 

huse. 
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SB-temaer: 

- Kickstarte elevrådet igen  

- Kantinen – udvikling af kantinen bl.a. med 

fokus på grøn omstilling. 

- Digitalisering – den digitale kultur (også i 

SFO) 

- Udeundervisning 

 

 Pause 20.00  

 

 

5 Lejrskole 20.20 Drøftelse af justering af princippet – herunder 

Winnenden 

 

Der laves et midlertidigt princip, der gælder for 

næste skoleår – princippet tages op igen næste 

skoleår. 

Inge tilretter princippet ud fra dagens drøftelse. 

Sender det tilrettede princip ud til SB. Princippet 

godkendes på næste SB-møde. 

  

 

 

6 Fælles 

arrangement i 

oktober 

20.45 Repetition af idé og mål 

 

”Årsmøde” – en alternativ form. 

 

Udvalg:  

Rikke, Inge, Mathias, Lasse, Jacob, Thomas og 

nogle lærere/pædagoger. 

  

Skolen koordinerer dagen. 

- Tidspunkt: torsdag før efterårsferie - 

indenfor tidsrummet. kl. 16.30 – 19.30 

- Indhold: Workshops 

- For forældre, personale og SB. Elever kan 

deltage i særlige aktiviteter.  

 

 

7 Gensidig 

orientering 

21.05 • Fagfordeling. Forhold omkring 

fagfordelingen, der skulle falde på plads: 

- Ansættelse af nye lærere – der er ansat 

syv nye lærere (pga. pension, 

specialklasser, lærere på nedsat tid) 

- Få lærer-princip i de små klasser 
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- Prioritering af 2-voksenordning på alle 

klassetrin, så alle kan arbejde med co-

teaching 

- Overgange bliver på en ny måde ifm med 

den nye afdelingsopdeling. Vi tilstræber at 

undgå at skifte alle voksne om en klasse 

på én gang. 

 

• Sidste skoledag: Sidste skoledag er den 

21/6. Planlægningen er i fuld gang. Både 

elever og forældre involveres i 

planlægningen. 

 

• Thomas Dam stopper i SB til sommer. 

8 Evt 21.25  

 

 

 Punkter til 

fremtidige møder  

 Lejrskoleprincip (tirsdag d. 15. juni) 

------ 

Emner overført fra tidligere møder: 

Opstart på proces vedr. bl.a. udgangstilladelse, 

pauseaktiviteter og kantinen 

Princip for fællesarrangementer for eleverne i 

skoletiden 

Princip for åben skole 

Momo – den nye læringsplatform, herunder 

opstart på princip om Underretning af hjemmet 

om elevens udbytte af undervisningen 

Antimobbestrategi 

 

 

 


