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Godkendelse af dagsorden og referat 
 
 
Kommunikation 

Referat fra mødet godkendt. 
Dagsorden godkendt. 
 
Betina er referat til intra 

Økonomi 
 

- Eva og Jørgen har lavet et første ud-
kast til budget. Vi mangler stadig års-
opgørelse for kalenderåret 2017. 
 

 
 
Jørgen gennemgik forudsætningerne for budgettet 2018. 
Jørgen gennemgik foreløbigt regnskab for 2017. 
Regnskab og budget forudsætninger sendes til skolebesty-
relse medlemmerne til gennemsyn og kommentar på næste 
møde. 
  

Tilbagemelding fra Kvalitetssamtalen 
 

- Vi fik indkredset udviklingsområdet for 
lokaldistriktet og der skal arbejdes vi-
dere med at formulere et egentligt ud-
viklingspunkt og indsatser 
 

 
Eva fortalte om en anden type kvalitetssamtale. Tidligere har 
kvalitetssamtalen været afholdt som en samtale omkring et 
bord hvor indholdet i kvalitetsrapporten blev gennemgået. 
 
Denne gang blev det afholdt i som reel dialog hvor hele sko-
ledistriktet deltog. Både daginstitution og skole smat FU del-
tog. 
 
Fire timer i en ”cafe model” hvor indhold, temaer og kvalitet 
blev drøftet. 
 
Overskrifterne for udviklingsområderne i distriktet blev foræl-
dresamarbejde og læringsmiljøer. 
 
Det videre forløb bliver at Eva, Gerda og Kurt forsætter arbej-
det med at bliver skarpere på distriktets udviklingspunkter. 
  

Principper 
 

- Rasmus og Eva har udarbejdet en liste 
over de principper, som trænger til en 
ny behandling i Skolebestyrelsen. Car-
sten har på samme vis set på princip-
perne. Der skal nedsættes udvalg, 
som udarbejder udkast til principperne 
til næste Skolebestyrelsesmøde. 
 

 
 
Eva og Rasmus vil lave et eller to princip udkast til næste be-
styrelsesmøde. 
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Oplæg til Dialogmøde med forældre 
 

- Kristoffer og Eva kommer med et op-
læg til form og indhold på dialogmøde 
med forældre i foråret. 
 

 
 
Eva og Kristoffer orienterede om hvordan dialogmødet kan 
se ud. Generel drøftelse af form og indhold. Kl 17-19 popcorn 
og øl  
Forslag til indhold udover allerede stillet forslag. 

- Forældresamarbejde og kommunikation 
- Emner hvor lektier indgår, evt fagligt følgeskab 
- Håndtering af det digitale liv 
- Overgang til ungdomsuddannelse 
- UU og elevplaner 
- Faglighed. 

 
Opdatering på projekter 

- Skolebestyrelsesvalg 
 
 
 
 

- Antimobbestrategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- RULL 
 
 
 
 
 

- Madordningen 
 
 
 
 

 
- Sikker skolevej 

 
 
 

- SFO – mål og indholdsbeskrivelse 
 
 

 
- Skolebestyrelsesvalg 

 
Skolebestyrelsesvalg i år. Valget bliver elektronisk og gælder 
for 4 år. Udkast til planen for afholdelses af valg rundsendes 
til godkendelse. 
 

- Antimobbestrategi 
 
Der har været afholdt informationsmøde i skolebestyrelsen 
med repræsentant fra skole og forældre. 
 
Der er i udskolingselevrådet lavet et arbejde for at blive klo-
gere på mobning. Resultater af arbejdet er ikke entydigt, så 
rådet laver en ny og mere målrettet indsats på at undersøge 
begrebet. 
 
På mødet fortalte Martha og Samira om hvordan de tænker 
mobning kommer til udtryk, både psykisk, fysisk og digitalt. 
 
Næste skridt er at 7. klasserne skal snakke med mellemtrin-
net, mens indskolingens voksne taler med deres klasser og 
samler mere info. 
 

- RULL 
 
Håndværk/design er begyndt at blive bygget. Det går godt. 
Resten af projekterne er gået i udbud. 
Per fra klubben og Eva har været i byrådet og fortælle om 
inddragende RULL processor. 
 
 

- Madordningen 
 
Vi har fået afslag på ansøgningen på midler til etableringen af 
en madordning. Vi arbejder stadig på fundraising for at få 
penge til madordningen. 
 

- Sikker skolevej 
 
Jone fortalte om den henvendelser der er sendt til politiet og 
byens udvikling. Det gav intet resultat. 
 

- SFO – mål og indholdsbeskrivelse 
 
Vi er i proces. Udvalget arbejder på beskrivelse inden det løf-
tes i pædagoggruppen og igen senere på B-bygningsmøde. 
Herefter går det i skolebestyrelse til prioritering. 
 



Punkter til næste møde: 
Madordningen 

 

Referent: Jacob Mangelsen 
 


