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Fraværende 

 

 

Godkendelse af  

• Dagsorden 

• Referat 
 

Kommunikation til Forældre-
intra 
 

Referat af sidste møde godkendt. 
Dagsorden godkendt. 
 
 
Anne Kjærhus Mortensen skriver om mødet til Aula. 

Undervisningsdifferentiering 
og trivselsarbejde 

Besøg af Ole og Jan, lærere på 6. årgang, om undervisningsdifferenti-
ering. De fortalte om, hvordan man som lærere arbejder med, at vores 
børn har mange forskellige kompetencer og udfordringer og om, at der 
ofte er stor faglig spredning i klasserne. 
 
Besøg af Knud og Kristina om arbejde med trivsel og god kultur blandt 
børnene. De fortalte om lærere og pædagogers arbejde med at skabe 
tryghed og gensidig forståelse for hinanden i børnegrupper. Fokus på 
at børnene støtter hinanden, har forståelse for hinanden og har forstå-
else for at kammerater nogle gange kan have det svært. Det har stor 
betydning for børnenes trivsel og for at forebygge mobning. 

Princip om udvidet skole-
hjemsamarbejde 

Der er rundsendt et udkast. Bemærkninger til udkastet: 

• Nærmere beskrivelse af ledelsens handlinger i forlængelse af 
henvendelse fra forældre 

• Lærernes skriftlighed ifm. møder med forældre 

• Tydeliggør med kommunikation evt. på hjemmesiden ift. hvor-
dan ledelsen udmønter principperne 

• Det skal fremgå af hjemmesiden, hvad bestyrelsens rolle er. 
 
Principperne skal gøres tilgængelig på hjemmesiden asap 
 
Næste møde: Behandling af princippet om udvidet skole-hjem-samar-
bejde. 
 

Social Kapital undersøgelse Nåede vi ikke - udsat 
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Kvalitetsrapport Der er udsendt en samlet rapport for hele byen 
 
Kommentarer: 
Formen er ikke håndterbar. Det er svært at kommentere på bydæk-
kende resultater. Det er ugennemskueligt. De store datasæt er svære 
at læse og reagere på som lokal institution. Der ønskes kompetence-
hjælp til at tolke de lokale tal. 
Konklusion, om at inklusion ikke lykkes pga flere børn i specialtilbud, 
opererer ud fra en økonomisk logik 
 
Mads laver udkast, som går rundt til bestyrelsen. 

 


