
 
 

                
      

Deltagere: 
Winnie (mødeleder), Nadja, Lea, Glennie, Kim, Ane, Anne, Tina, Trine, Oliver, Jannik, 
Jens, Berthe (ref) 

 
 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

oktober 2019 og 
velkommen til Anne 

En varm velkomst til Anne, som er trådt ind i 
skolebestyrelsen efter Katrine. 

Referatet fra sidst er godkendt uden 
kommentarer. 

Pkt.2 
Elevrådet 

• Der er et ønske fra elevrådet om at få et ur 
hængt op ud mod boldbanen, så eleverne i 

frikvarterne kan orientere sig.  
• Man ønsker flere vandautomater, så der er 

én i begge ender af gangen. Muligheden 
undersøges hos Michael. 

• Der efterspørges til tider flere portioner af 
dagens ret, de dage der er populære 

hovedretter (kyllingeburger, bl.a.). Jens 
undersøger muligheden hos Sanne og Stine 

 

Pkt.3 

Trafikpolitik til formel 
godkendelse i forlængelse 

af sidste møde 

Der laves et par mindre ændringer og rettelser til 

politikken. 
Muligheden for om der kan orienteres med ”på 

vej til skolehæftet” evt. som pdf -på andre 
årgange udover 0. Politikken godkendt. 

Pkt. 4 
Samarbejdsaftalen med 

SFO 
 

Samarbejdsaftalen er godkendt hos 
skolebestyrelsen. Den drøftes på kommende 

møde i SFOs forældreråd. 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.12. 

november 2019 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 5 
Drøftelse af principper for: 

-Kost og måltider (Winnie) 
 

Drøftelse af politikken som skal justereres.  
Der er en udfordring i forhold til madkundskab, 

og indfasning af det nye fag, samt de 
timemæssige rammer om faget. Desuden en reel 

udfordring at vores klasser er større end det, 
lokalet er indrettet til. Desuden skal der i 

politikken udtrykkes en differentiering ifht. 
forskellene i spisesituationer i de enkelte 

afdelinger. 
Politikken skal drøftes videre og drøftes med 

relevante medarbejdere. Vi tager den justerede 
politik op på et kommende møde. 

Pkt. 6 
AULA 

Der udveksles oplevelser/erfaringer med Aula i 
opstartsfasen. Det opleves umiddelbart som et 

fint kommunikationssystem- men der er stadig 
store udfordringer ifht. til at kunne understøtte 

drift og logistik på skolen. Det giver dagligt 

udfordringer. Vi afventer nye funktioner i AULA 
bla. ifht. interne bookning af lokaler, materialer, 

computere m.m. 
 

Pkt. 6 

SLF – Stærkere Læring 

Fællesskaber 

Tina orienterer om den udviklingsproces skolens 

pædagogiske personale er i gang med vedr. SLF. 

Vores overordnede tema er reflekterende dialoger 
i respektive fagteam. Der er udpeget 4 

ressourcepersoner, én i SFO, i indskolingen, på 
mellemtrinnet og i udskolingen. Vi arbejder i en 

kadence, så vi bruger læringscirkelen ca. én gang 
om måneden. Der er fokus på en metodik som 

definerer vores fagteam som refleksive didaktiske 
enheder. I sidste ende skal kulturforandringen i 

Børn og Unge fremme børns læring og trivsel – 
og er den del af den samlede Børn go Unge 

politik. 

Pkt. 7 

Betalingsmuligheder i 
kantinen 

 

Jens refererer fra et møde med Stine og Sanne 

vedr. kontantløs betaling i kantinen. 
Der arbejdes centralt med en løsning med 

kontantløs betaling fra august 2020. Vi søger om 
at blive pilotskole på projektet, så vi kan starte 

op tidligere. 
Vi indfører i forlængelse af mobilpolitikken et ”10-

pausekort”,så  der er mulighed for at købe en 

bolle med smør. 

Pkt. 8 
Digital dannelse 

Jens har haft kontakt med Center for Digital 
Pædagogik vedr. oplæg om digital dannelse. 

Winnie, Jens og Trine arbejder videre med at 
finde tidspunkt – lave invitation m.m. 



Pkt. 9 
Konkrete sager 

• Lea orienterer om en henvendelse, hun har 
fået vedr. en elev. Der tages kontakt til 

forældre og elev samt med 
ungdomsklubben. 

• Jens gør rede for den reviderede 
”Aarhusaftale”, som også betyder en ny 

budgettildelingsmodel. 
• Vi får lappet asfalten i vores skolegårde og 

det bliver betalt fra Bygningsafdelingen som 
har forpligtelsen. 

• Det nye faldunderlag i SFO-skolegården kan 
blive glat, når det har regnet. BEO 

undersøger. 

• Vi får besøg fra PLAN i denne uge  ifht 
proces omkring udbygning. 

 

Pkt. 10 

Evt. og aftaler om 
mødeleder på næste møde 

Nadja er mødeleder på kommende møde. 

 
 


