
 

                
      

 

 

Deltagere: Winnie, Katrine, Jette, Kim, Anne, Bente, Lisbeth (forældrerep), Martin, Josefine, 

(elevråd), Mette (personalerep) Stine, Jens, Berthe (skoleledelse) 

Afbud: Søren  

 

Referent: Berthe 

 

Punkter Referat 

Pkt. 1 

Godkendelse af re-

ferat fra 1/12-2015  

Referat godkendt. 

Pkt. 2 

Elevrådet 

Der er planer om at der startes en toiletkampagne. Der skal opsamles 

idéer blandt skolens elevråd og indsatsen bliver koordineret med Jens 

Skolens toiletter er renoveret  med nye toiletter, gulve og håndfrie 

armaturer – så de skal blive ved med at være pæne. Martin og Josefine 

har indbudt til et møde med formandskaber fra andre af 

kommuneskolernes elevråd 

Pkt.3 

Kommunikation via 

FB 

Martin Østersø (lærer på Tranbjergskolen) holder oplæg om brugen af 

Facebook som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. 

Martin tilbyder at ”sparke” Facebook i gang for os. 

Det er vigtigt, at vi inden vi beslutter os, finder ud af, hvad målet med det 

er. Det kræver yderligere drøftelse i bestyrelsen og skolens MED.  

Skoleledelsen vil undersøge og arbejde videre. 

Punktet tages op i senere. 

Pkt. 4 

Kvalitetsrapport 

 

Drøftelse og fælles refleksion ifht. rapporten. Danner afsæt for 

kvalitetssamtalen i februar. Desuden vigtig som afsæt for bestyrelsens 

arbejde og fokus områder i de kommende år. JK og Winnie laver udkast til 

udtalelse. 

Pkt. 5 

Pause 

 

 

  

Pkt.6  

Forældretilfreds- 

Undersøgelsen 

Punktet udskydes til næste møde pga. tidspres. 

 

Pkt.7 

Fremtidig 

ledelsesstruktur 

 

Jens orienterer om forslaget til ny ledelsesstruktur. Der ønskes ansat en 

afdelingsleder, som sammen med SFO-lederen har ledelsesansvaret for 

lærere og pædagoger i indskolingen (0.-3. klasse). 

Skolebestyrelsen godkender forslaget. 

Pkt. 8 

Henvendelse fra 

Rådmanden vedr. 

deltagelse i 

dialogmøder 

Fremmødet på dialogmøderne er stejlt nedadgående. Rådmanden 

efterlyser input til at gøre møderne mere relevante. Det bør overvejes, at 

mødet afholdes i en mindre sammenhæng og at man oplever forbindelse 

til ”ens eget barn”. Dialogmødet skal være relevant og konkret. Jens 

skriver et forslag og sender til rådmanden. 

Pkt. 9 

Konkrete sager 

Drøftelse vedr. 0. klasse og processen omkring endelig klassedannelse. 

JK informerer om proces 

Referat  
Skolebestyrelsesmøde  

tirsdag d. 12. januar 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 10 

Evt. 

 

Cafésamtalerne - fungerer de optimalt? 

Retningslinjerfor AKT-indsatser?  

 
 


