
 

 

Referat 

Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 7. november 2018 kl. 17.00 – 19.00 
 

Mødedeltagere:  

 

Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Jimmy 

Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Mikkel Østermark Sørensen, 

Ellen Marie Krusholm, Susanne Broe Laursen, Dorte Hertz og Per Jensen 

 

Udpegning af referent. 

Afbud fra Martin.  

Anders Bomholdt deltager som suppleant i det lille elevråd. 

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) (B) 

Referat og dagsorden godkendt.  

Nyt punkt 9: Julekalender i PLC. Nyt punkt 12: Lukket punkt. 

Orienteringsmøde for 0. klasse på under eventuelt. 

 

2. Nyt fra elevrådet (10 min.) (O) 

Det store elevråd har drøftet følgende: 

 Der blev talt om toiletter på sidste møde. Der er måske brug for ekstra 

rengørings/sæbe check af toiletterne i løbet af dagen. Forholdene er ok for afdeling 

to, men der er måske brug for ”tissekursus” til de mindre børn for at holde deres 

toiletter renere. Kurset kan eventuelt laves elevråd og voksne sammen. 

Henstilling til, at alle børn fortæller de voksne, hvis der mangler papir, sæbe mm. på 

toiletterne.  

 Ønske om skraldespande til papir i klasserne. 

 Eventuelt lektiehjælp efter skoletid.  

 Hvilke arrangementer skal elevrådet stå for i dette skoleår?  

 Eventuelt en ekstra skærm i boden, så man kan se, hvor meget man betaler og hvor 

mange penge, man har tilbage på sit kort. Skærm er ved at blive købt. 

 Skema til fodboldbanen så de rette klasser får banen 

 

Det lille elevråd har drøftet følgende: 

 Der er problemer på fodboldbanen, de store elever tager den fra de mindre. 

 Der har været afholdt halloween arrangement, det var super godt. 

 Det lille elevråd holder et arrangement, hvor de skal spise æbleskiver. 

 Der mangler afskærmning på 5. årgangs pissoir. 

 Der er et stor ønske om et ur udenfor i skolegården. 

 

3. Nyt fra ledelsen (10 min.) (O) 

 

Mette Piper har fundet andet arbejde, hun stopper 15.12.18.  



 

Vi har været på årsmøde, Temaet var ”Skoleledelse i raketfart” og omhandlede nye 

teknologier.  

Vi har emne uge i denne uge med Engineering som tema.  

Vi skal på internat i kommende weekend, hvor fredag kommer til at handle om 

kerneopgaven, og lørdag er det Den dygtige medarbejder, der er i centrum.  

Der har været opfølgende møder med forældrene på 4. årgang, og det har været gode og 

konstruktive møder, og der er en god stemning.  

I ledelsen er vi netop nu meget optaget af at lave optimering af vores ressourceforbrug 

uden at gå på kompromis med skolens DNA.  

 

4. Trafikpolitik (O+D) (Bilag) 

Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra en forældre i forhold til bl.a. trafikregulering 

på Møllegade.  

Pga. nuværende vejarbejde er trafikken kaotisk på Møllegade. Der er rettet henvendelse til 

kommunens generelle trafikplaner for området, men kommunen er ikke vendt tilbage. 

Vi er tidligere blevet tilbudt en optegning af rundkørslen, men det skete ikke, Michael 

undersøger, om det stadig kan gøres. 

Politiet har været til lygtekontrol – eleverne fik ros. Forældre fik skældud – to talte i 

mobiltelefon! 

Står skiltene om skolezone rigtigt? Lyskurven skal måske justeres – vi har mange forældre, 

der kører over for rødt! Michael undersøger. 

Det skal indskrives i planen for temaer på forældremøder, at trafikpolitik skal nævnes i 

indskolingen.  

 

Ledelsen undersøger, om koordinatoren følger op på aftalerne på området.  

 

Skolens trafikpolitik er evalueret i marts, og den nuværende politik ser fornuftig ud. 

Følgende temaer blev diskuteres og tages med i overvejelserne, når trafikpolitikken igen 

skal evalueres til marts 2019.  

 

En tidligere kampagne, hvor alle blev opfordret til at cykle, fungerede godt. Kan den 

gentages?  

”Alle børn cykler” kampagnen i september er oplagt at melde sig til for hele skolen.  

Det kan tilføjes i Trafikpolitikken, at alle børn har trafikvest på, når de er ude at gå tur. 

Forslag om, at alle får udleveret trafikvest ved ansættelse, så den altid kan bæres, når man 

færdes i trafikken. 

Opfordre til pli i trafikken hen af Møllegade mm.  

Afsnittet med rollemodeller pindes ud, så det bliver tydeligere for alle. 

Politiken er lang, kan vi gøre den kortere og mere præcis.  

 

 

5. Bad efter idræt (D+B) (Bilag) 

 

Der har været et stort ønske fra lærerne i afdeling 2, at der kommer et princip, som de kan 

støtte sig op af. 

Dejligt at idrætslærerne henvender sig.  

Hvis en elev skal fritages fra bad over længere tid, skal der laves en skriftlig aftale som 

arkiveres i SBSYS.  



 

Eleverne på 9. årgang kan nemt pjække fra undervisningen om fredagen, fortæller Ellen. 

Skal mobil samt tasker blive i klasseværelset under idrætsundervisningen på 9. årgang. 

PKJ følger op. Ellen fremhæver, at problematikken omkring kropsideal er vigtig. 

Er sundhedsplejerskens indsats på 5. årgang for sent? PKJ spørger hende.  

Evt. tilføje, at det er et prøvefag som er vigtigt. 

 

Skolebestyrelsen støtter op omkring princippet. 

Sætning i formål ”Bestyrelsen har truffet følgende beslutning….” skal slettes. 

Det er vigtigt, at vi giver info til forældrene om, hvorfor vi anser bad som vigtigt, og 

vedhæfter nogle gode artikler om emnet. 

 

 

6. Valgfag (O) 

 

Ny politisk aftale omkring styrkelse af praksisfagligheden. I valgfagsrækken skal vi fra 

2018/19 udbyde håndværk og design samt minimum et af de tre praktisk/musiske fag 

musik, billedkunst og madkundskab. Fagene skal være toårige for 7. og 8. årgang. 9. 

årgang er der ikke ændret på. Aftalen er et udtryk for, at der er et politisk ønske om, at flere 

skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Der er flere problemfelter i det herunder udfordringer omkring faglokaler og 

linjefagsuddannet personale. Dette arbejdes der også med på kommunalt niveau og et 

foreløbigt tiltag er, at der er dannet distriktsgrupper, og her er vi kommer sammen med 

NES. 

Vi har et stort ønske om at styrke den åbne skole, samarbejdet med erhvervsskoler, 

ungdomsskolen og virksomheder gennem vores valgfag, og vi er derfor i gang med at lave 

diverse aftaler.   

 

7. Årets kontrakt (O+D) 

 

SL fortæller, at årets overordnede DUS spor er: Mennesker møder mennesker: 

SL italesætter det som en obs. På, at når vi møder hinanden, skal vi huske at ”den anden” 

er et menneske, forældre er ikke” bare” forældre, de er forskellige, har forskellig baggrund 

og forskellig baggage, det samme med elever, medarbejdere osv. 

SL skal i kontrakten tage afsæt i følgene spor: 

 

Spor 1: Relationer til folkestyret 

Spor 2. Relationer til borgerne 

Spor 3: Relationer til hinanden 

 

SL fortæller i korte træk om det forventede indhold af kontrakten. 

Bestyrelsen bliver præsenteret for den endelige kontrakt på et senere tidspunkt.  

Kontrakten skal være færdig d. 22.11.18. 

 

Bestyrelsen godkender det foreløbige indhold.  

 

Der er et ønske om, at medarbejderne bliver inddraget i indholdet.  

 

8. Medarbejdertrivsel/sygefravær – status (5. min.) (O) 



 

Sygefraværet er faldende, så det er godt. Vigtigt at få kommunikeret, at det faktisk går den 

rigtige vej 

 

9. Julekalender i PLC (5 min.) (O)  

Bestyrelsen godkender, at der laves omvendt julekalender på PLC. 

  

 

10. Teaser-ansvarlig og forslag til punkter på dagsorden for næste bestyrelsesmøde (10 min.) 

(D+B) 

Arbejdsgrupperne i bestyrelsen leverer viden til bestyrelsesmedlemmerne, så de ved, hvad 

der foregår samt gode forslag til det videre arbejde inden for områderne.  

Vigtigt at forældrerepræsentanterne vil noget med de arbejdsgrupper, der er nedsat.  

HDP og PKJ laver teaser.  

Områderne bliver omdrejningspunktet for bestyrelsesdagen i januar.  

Hvor mange deltager på dagen – vi spørger.  

 

11. Eventuelt (10 min.) 

 

12. Lukket punkt. 

 

 


