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Pkt Dagsorden Tid Kommentarer til punktet Afbud: 

Anne og 

Ulrik 

 

1 Velkomst og 

godkendelse af 

dagsorden 

18.45 Birgitte er nyt medlem af bestyrelsen, men har jo 

mødt os til sommerafslutningen – Velkommen. 

 

Rikke byder velkommen til nyt skolebestyrelses- 

år og endnu engang velkommen til Birgitte.  

 

Elevrådsrepræsentanterne deltager på næste 

møde – der er p.t. ikke valgt repræsentanter til 

elevrådet. 

 

2 Konstituering og 

mødeform 

18.50 Valg af formand og næstformand: 

 

Formand: Rikke vælges 

Næstformand: Line vælges 

 

Drøftelse og beslutning omkring mødeform og 

forretningsorden f.eks. mødedatoer, 

mødetidspunkt mv. 

 

Det besluttes, at mødeformen fastholdes. Dvs. de 

forældrevalgte afholder formøder. Formøderne 

starter kl. 17.30. SB - møderne starter kl. 18.30 

og slutter kl. 21.15. Der afholdes SB møder ca. 

en gang pr. mdr. 

 

Møderækken justeres – Rikke tilretter. 

 

Line, Rikke, Lasse og Inge udarbejder udkast til 

ændringer af forretningsordenen 

 

 

3 Kort om SB’s 

arbejde 

19.05 Rikke giver et kort overblik over SB’s 

kompetence. Se vedlagte bilag.  

 

Bl.a.: 

Skolens rammer: 

- Skolens værdier 

- Forretningsorden 

- Principper 

- Ordensregler 

- Uv – miljø, APV og handleplan 

- Skoleudviklingsplaner 
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Lovmæssige rammer: 

- Demokratisk valg 

- Lukkede møder 

- Tavshedspligt 

- Forældreflertal, men også medarbejder- 

og elevbestyrelse 

- Stemmeret 

 

Ledelseskompetence i folkeskolen (SB): 

 

Skolebestyrelsen er skolens politiske ledelse 

 

Folkeskoleloven §44: 

- Principper, ordensregler og værdiregelsæt 

- Udviklingsarbejder 

- Ansættelser, læseplaner, kvalitetsrapport, 

etc. 

- At føre tilsyn 

- SB - beretning 

 

4 Skolestart 19.15 Inge orienterer om erfaringer med årets 

skolestart: 

- SFO startede den 1/8 

- Undervisningsdelen startede den 1/8 

- Der er ansat 14 nye medarbejdere – 

pædagogisk personale 

- Børnenes opstart: BHK startede op i 

hallen. Generelt en god opstart.  

- 1. årgang: Overgang fra BHK - ledere til 

lærere. Der overvejes - umiddelbart efter 

opstart - at der laves forældrekaffe (før 

første fagdag). 

- Nyt tiltag: Der arbejdes med fag-dage på 

rullende dage. Alle fag tilgodeses ift antal 

timer i grundskemaet (16 fagdage og 4 

team-dage (fx skolernes motionsdag) i år) 

- E huset er kommet godt i gang – nu med 

en ekstra klasse. PPR-psykolog roser og 

bemærker, det er et dejligt hus at komme 

i. 

 

Bestyrelsen giver feedback og kvalificerer: 
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- Fokuspunkt kunne være; 

Specialklasseafdelingen skal tænkes ind i 

SB arbejdet (På som punkt på et SB-

møde). Inge aftaler med Christina, at hun 

tager SB-valget op på næste 

forældremøde. 

 

 Pause med 

spisning 

19.35   

5 Traditioner og 

forældresamarbej

de 

20.00 Inge giver et overblik over nuværende traditioner 

på skolen 

 

Drøftelse i grupper af hvordan SB og de 

professionelle kan understøtte, at forældrene 

kan spille den rolle vi/de gerne vil have/skal 

have i skolen 

 

Fælles opsamling: 

 

- Invitere forældre på skolen før skolestart 

- Forældremøder og uformelle møder 

- Hvordan spiller forældrene en aktiv rolle 

- Forældre prioriterer nærværende 

aktiviteter (for egen klasse) 

- Mere tid til dialog på forældremøderne 

 

”En håndsrækning” lægges ud som link på 

Gruppen – klasseforældreråd (ligger der allerede 

nu – skal opdateres) 

 

 

6 Klasseforældre-

råd 

20.50 Drøftelse af hvad vi som bestyrelse vil med 

klasseforældreråd 

 

Klasseforældreråd skal/kan være med til at 

skabe en god relation mellem forældre og 

mellem klasseteam og forældre. 

 

 

7 Gensidig 

orientering 

21.10 • Chromebooks – status quo  

• Suppleringsvalg af suppleanter – skal 

nævnes på forældremøder 

• Trafik (cykelsti ved skolen) 

• Samarbejde med TMG 
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• Trivselsmåling – Mårslet Skole ligger i 

toppen efter Skåde og Kragelund – se  
https://aarhus.lokalavisen.dk/samfund/ECE14315260/
overblik-saa-hoej-er-trivslen-paa-din-skole/ 
 

 

8 Evt 21.20   

 Punkter til 

fremtidige møder 

 - Samarbejde med elevråd 

- Feedback-kultur: Feedback til elever om 

fagligt niveau og feedforward i forhold til 

opgaveløsning 

- SFO-forældreråd 

- Arbejdet med specialklasserne ved 

Christine Iburg. 

- Meddelelsesbog 

- Læringssamtaler (tidliger 

Kvalitetssamtale) 

 

https://aarhus.lokalavisen.dk/samfund/ECE14315260/overblik-saa-hoej-er-trivslen-paa-din-skole/
https://aarhus.lokalavisen.dk/samfund/ECE14315260/overblik-saa-hoej-er-trivslen-paa-din-skole/

