
 

                
      

   Tilstede: Pernille, Lea, Lene, Katrine, Jens, Berthe, Lisbeth, Jette, Lisbeth A, Stine, Winnie, Søren, Tim  
   
 
   Afbud: Ingen 
 

    

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
11.03.14   

Referatet er godkendt 

Pkt.2 
Tilfredshedsundersøgelsen 

Hvilke punkter tænker vi 
giver anledning til drøftelse?  

Hvad skal der arbejdes med? 

Der er fremgang i tilfredsheden omkring 
udendørsarealer.  

Det er vigtigt at få kommunikeret, hvad status 
er på udearealer, indendørsarealer og IT. Vi 

skal have formidlet, at det er en overordnet 
beslutning om at eleverne skal ”bring your 

own device” Punktet omkring IT skal tages op 
på et kommende møde. 

Punktet ”skolens indsats i forhold til at 
udfordre den enkelte elev” skal sættes i fokus. 

Folkeskolereformen lægger op til, at der bliver 

mere fokus på punktet.  
Der skal kommunikeres ud til forældrene på 

en anden måde – evt. en blog eller video. Vi 
skal generelt have vedtaget ny 

kommunikations strategi/politik  

Pkt. 3 

Kvalitetsrapporten – JK kort 
om kval. rapport. Derefter 

fælles drøftelse af: 
- Hvilke punkter tænker 

vi giver anledning til 
drøftelse? 

- Hvilke ting skal videre 
til drøftelse på 

kvalitetssamtalen?  

Bestyrelsen ønsker at drøfte hvordan vi 

arbejder med at børnene giver udtryk for at 
de trives, mens forældrene giver udtryk for 

noget andet. Kan vi gribe det anderledes an? 
Vores faglige resultater ved afgangsprøverne 

skal forbedres 
Kultur - og holdningsændring skal på 

dagsordenen. 
 

Tydelighed og enkelthed i kommunikationen, 
det skal vi arbejde med. 

Pkt. 4 

Bestyrelsens informations 
hæfte 

Bestyrelsen gennemgår hæftet og Jette og 

Jens retter til. Den kommer på til sidste 
møde inden ferien. 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. april 2014 

kl. 17.30 – 20.00 på skolens kontor.  



 

 
Pause 

 

 

Pkt. 5 

Valg til skolebestyrelsen 
- Sammensætning af 

skolens bestyrelse 
- Tidsplan for valg 

- Valg procedure 
Bestyrelsen skal på 

baggrund af 
byrådsbeslutning 26/3 

træffe beslutning 
omkring ovenstående 

Bestyrelsen drøfter hvordan den kommende 

skolebestyrelse sammensættes fra 1. august 
2014. 

Bestyrelsen beslutter, at fortsætte som hidtil 
og kontakt til de lokale foreninger og 

erhvervsliv går gennem skolelederne og 
løbende ad hoc udvalg når der skal 

samarbejdes omkring specifikke 
projekter/samarbejdsområder. 

Det besluttes, at arbejde med 2 årige 
valgperioder. Bestyrelsen konstituerer med 

udgangspunkt i dialog. I tilfælde af uenighed 
med rullende forløb hvor de 4 som får flest 

stemmer sidder i 4 år og resten i 2 år. Samme 

princip ifht. suppleanter til bestyrelsen. 
Elev- og medarbejder repræsentanter vælges 

for et år af gangen. 

Pkt.6 
a. Principper for skolens 

samarbejde med 

lokalsamfundets 
forenings- og kulturliv 

samt ungdomsskoler 
og musikskoler 

b. Elevernes adgang til i 
begrænset omfang at 

opfylde 
undervisningspligt ved 

deltagelse i 
undervisning i 

musikskole eller ved 
eliteidrætsudøvelse i 

en idrætsforening. 

 
a. Der henvises til punkt 1 

b. Skoleledelsen kommer med et forslag til 

senere drøftelse. 
 

Pkt. 7 

Valgfag for kommende 
skoleår 

 
 

Valghæftet er til gennemsyn og 

kommentering. Bestyrelsen kvitterer for det 
fine udbud. Hæftet er lavet i samarbejde med 

ungdomsskolen og Solbjerg idrætsforening. 

Pkt. 8 
Principper for lærerskift 

 
 

Layoutet skal tilrettes så det ligner de andre vi 
har. 



 
 

 
 

Pkt.9 

meddelelser 
Formand: 

Opfølgning 17/3 arr. 
Ledelse:  

  
Konkrete sager 

-Personale situation 
 

Medarbejdere: 
 

Andre 

Vi har fået gode tilbagemeldinger på vores 

informationsmøde. Gode og konstruktive 
forslag fra mange forældre. Vi aftaler, at vi 

skal gøre noget for at følge op, fordi der var 
mange forældre som ønskede det. Hvordan 

gør, vi det skal vi finde ud af. 
 

Der er snart repræsentantskabsmøde i 
fællesrådet. 

 
Vi får 4 børnehaveklasser næste år. 

Pkt. 10 

Evt. 

 



 

 



 

 


