
     

Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 24. oktober 2019 

18.00 – 21.00 

 
 
Referat:  

 
Fraværende: Thea, Katrine, Loa, Dennis, Lonni  

 Thea er sygemeldt fra bestyrelsen – Katrine Kjems indtræder 
 
1. Elevrådet 

Stadig utilfredshed med temperaturen i vandposten ved spor 2. Det må undersøges af 
pedellen. 
Dialog om den planlagte besparelse af bl.a. lejrskoler. Lejrskolen er dog stadig til 
drøftelse på budgettet. 
Derudover fokus på affaldssortering og miljø. 
 

2. Orientering 
a. Skolen orienterer 

Motionsdag og natløb veloverstået trods regnvejr. Legepatruljen er en vital del af 
afviklingen og sikkerheden på dagen. (Peter løb fem omgange!) 
Peter er konstitueret leder på Vemmedrupskolen i november måned.  
Ny pædagog Louise Trolledahl Fejerskov er startet i SFO’en og 3. klasse. 

b. Formanden orienterer  
Dialogmøde om budgettet på rådhuset. 
Der skal findes en ny deltager på årsmødet i Theas fravær. 

c. Bordet rundt 
Tak for traktement på lærerens dag. 
 

3. Punkter til drøftelse og beslutning 
 

a. Årshjul. 
Orientering om og drøftelse af Årshjul for bestyrelsens arbejde 
Bilag 
Gennemgang af eksisterende principper er tilføjet til august. 

b. Udearealer 
Udvalget melder tilbage. 
Drøftelse af hvordan der kan arbejdes med en fortsat udvikling af skolens 
udearealer på baggrund af det arbejde som den tidligere bestyrelse satte i gang. 
Elevrådet høres om prioritering af ønsker. 

c. Opfølgning på arbejdet med implementering af Trivselsplanen. 
Hvordan kan vi sikre, at (kontakt)forældre er informeret og engageret i 
trivselsplanens mål og retningslinjer? Handleplanens retningslinjer er kun noget 
værd, når alle parter er involveret.  
Bestyrelsen vil arbejde på et møde for alle kontaktforældre med fokus på 
forældrenes rolle i forbindelse med både det forebyggende arbejde og 
antimobbestrategiens handleplan.  
Drøftelse af et arrangement for kontaktforældre. Hvordan skal mødet være? Hvem 
deltager? - og hvornår skal mødes afholdes. 



Kontaktforældrearrangement i foråret, hvor skolen og evt. udefrakommende 
konsulent faciliterer et oplæg til dialog i forældregrupperne. 

d. Lektiepolitik 
Drøftelse af skolens lektiepolitik 
Bilag 
Politikken er til for at definere og nuancere lektiebegrebet – det, der er meningsfuldt 
at arbejde med uden for den daglige undervisning. Lektier giver i sig selv kun i 
begrænset omfang gevinst ift. elevens læring. Forudsætter motivation, opfølgning og 
feedback.  
Politikken skal være et dialogværktøj omkring barnets udvikling og selvstændige 
arbejde.  
Politikken tilrettes og drøftes på lærermøde. 
Tilføjes ”dialog mellem skole og hjem”, ”differentiering mellem individ og klasse”. 

e. Høringsforslag vedr. Børne Ungepolitik 
Bilag 
Kommentarer: 
Langt værk, der er svært at være uenig i. Formålsbeskrivelse der ikke er målbart og i 
øvrigt er svær at føre tilsyn med. Uinspirerende at læse.  
Er børn- og unge politikken et nødvendigt supplement? 
Er den gældende politik blevet evalueret, inden den nye sættes i søen? 
 

f. Lukket dagsorden 
 

g. Evt.  
Forslag om at få tilskud til gode formål, evt. motionsløb. Skolen må ikke tage imod 
donationer til afvikling af skolens egne aktiviteter.  
 

 
Næste møder:  19/11, 18/12, 23/1, 25/2, 25/3, 23/4, 12/5, 17/6. 

 
Trivselsplan tages op igen. 


