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P

kt 

Dagsorden Tid Referat: Afbud: 

Anne, 

Sara 

1 Godkendelse af 

dagsorden 

18.45 Godkendt.  

2 Nyt fra elevrådet 18.50 Vi har haft elevrådsmøde i udskolingen i onsdags. 

Johanne fortæller om de punkter, der blev 

drøftet: 

 

Kantinen: 

(Gurkan deltog i dette punkt) 

- Salatbaren er tilbage. Det synes eleverne 

er rigtig godt. 

- Eleverne kan nu købe to størrelser af 

dagens ret. En alm. dagens ret og en stor 

dagens ret til henholdsvis 20 kr. og 30 kr. 

– dette efter elevens ønske 

 

Skole for alle: 

Inge fortalte elevrådet om ”Skole for alle” – 

herunder co teaching.  

Eleverne giver udtryk for, at co teaching / to lærer 

ordning er godt – så kommer vi mere til orde og 

der er mere variation.  

 

Temafest til skolefesten: 

- Klasserne kommer med ønsker til 

elevrådet, om deres ønsker til tema til 

skolefesten. Elevrådet beslutter herefter, 

hvad temaet bliver. 

 

 

3 Corona 19.05 Orientering om den aktuelle situation. 

Evt. feedback fra SB i forhold til kommunikation 

 

Mårslet Sogn er nu igen under den ”røde 

grænse” på alle tre parametre. Det indicerer, at 

smitten p.t. er aftagende i Mårslet Sogn. 

 

Skolen får daglig flere forespørgsler fra forældre 

om diverse forhold om Coronasituationen. 

 

 

4 Feedback-kultur 19.15 Hvordan ser det ud fra et elevperspektiv? Og et 

medarbejderperspektiv? 
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Fælles drøftelse af proces for hvordan vi arbejder 

videre med emnet 

 

Johanne fortæller om nogle af de feedback-

former, hun oplever - udover karaktererne. 

Eksempelvis:  

- eleverne giver hinanden feedback, 

- samtaler mellem lærer og elev om diverse 

opgaver 

- klassegennemgang af de opgaver, der 

testes i. 

 

Drøftelse: 

Feed-back er vigtig for læring. Det er 

læringsperspektivet vi vil være optagede af. 

 

Medarbejderne er og skal være nøglepersoner i 

arbejdet med feed-back. Skolebestyrelsen vil 

gerne understøtte det. Udskolingen har arbejdet 

med ”færre karakterer”, og hvad der kan sættes i 

stedet. 

Camilla tilbyder at lave et nyt oplæg for lærerne 

med afsæt i, hvordan de har arbejdet videre med 

feed-back-kultur og færre karakterer på Odder 

Gymnasium.   

 

Inge fortæller, at et godt sted at starte  

medarbejdernes drøftelser og aftaler om feed-

back er i fm husenes arbejde med at formulere 

en pædagogisk platform (jf. senere punkt).  

 

SB afventer, hvordan og hvornår skolen beslutter 

at arbejde videre med temaet.   

 

 Pause med 

spisning 

19.40   

5 Medarbejdertrivsel

sesundersøgelse 

20.15 Medarbejderne og ledelse fremlægger pointer fra 

undersøgelsen. 

Resultatet er meget positivt. Der er stort set 

fremgang på alle områder, og vi ligger på niveau 

med benchmarket. 

Se bilag 
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SB roser MEDudvalg og ledelse for, at det er 

lykkes at øge tilfredsheden så markant.  

Der er ikke er forhold, som kalder på handling 

med det samme. 

 

Medarbejderne får i næste periode mulighed for 

at gå ind i detaljerne i APV og komme med bud 

på, om der er områder, vi skal kaste lys på for at 

øge medarbejdertrivselen. Input tages op i AMR-

gruppe og MED-udvalg, og der laves en 

handleplan for områderne, hvis aktuelt. 

 

5.

b 

Opfølgning på 

husmødernes 

arbejde med 

pædagogisk 

platform 

20.30 Kort opfølgning 

Efterfølgende refleksion hos SB 

 

Der arbejdes ud fra værdierne: ”lyst / liv / 

læring”. 

Hvad gør vi og hvad vil vi gerne være ”kendt” for? 

 

Denne proces er sat i gang og næste skridt i 

arbejdet er en pædagogisk dag.  

SB tager orienteringen til efterretning.  

 

 

6 SB’s arbejde med 

kvalitet –herunder 

Aarhuskompasset 

 

20.50 Inge fremlægger Aarhuskompasset, som er en ny 

forståelsesramme for Aarhus Kommune under 

overskriften ”Mindre system – mere borger”. 

Der er tre hovedpunkter: 

- styrket fokus på værdi 

- styrket samskabelse 

- mere vidensinformeret ledelse og praksis. 

 

Lasse er orienteret om Aarhuskompasset på 

dialgomøde for skolebestyrelser. 

 

SB har første drøftelse af, hvordan vi kan tænke 

Aarhuskompasset yderligere ind i vores arbejde. 

Blandt andet drøfter vi SBs deltagelse i 

3.”læringssamtale”. Læringssamtale er en ny 

model for Kvalitetssamtale og arbejde med mere 

frivillighed i skolen. 

 

Se bilag 
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Inge, Lasse og Rikke går videre med, hvordan vi 

kan arbejde videre med Aarhuskompasset i 

skolen. 

 

7 Gensidig 

orientering 

21.15 • SFO-forældreråd: Der har kun været et 

enkelt møde. SFO-forældrerådet 

interesserer sig bl.a. for kommunikation 

og overgange. 

• Der er ansat en ny Børn&Unge-chef i SYD, 

Susanne Holst 

• Billeder på Facebook. Hvad må vi? 

Inge undersøger og sender 

retningslinierne ud. (vi overholder disse) 

 

8 Evt. 21.25   

 Punkter til 

fremtidige møder 

 Samarbejde med elevråd 

Kommunikation fra andre fag end dansk og 

matematik 

Feedback-kultur: Feedback til elever om fagligt 

niveau og feedforward i forhold til opgaveløsning 

Mårslet Skoles Venner 

SFO-forældreråd 

Møde med koordinatorerne – ”Husmøderne” 

 


