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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 24. oktober 2019 kl. 17.00 – 20.00 
 

Vi begynder med spisning 17.00 – 17.20 
Afbud fra: Jesper, Inger, Jannie Majbrit, Ketty og Marie  
 

 
 

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Nyt fra: 
- formand 
- ledelsen (skole og SFO) 
- medarbejdere 
- elevråd 
 

17.30  

Uddybning   

Indstilling Orientering 

Referat  
Formanden: Intet nyt  
 
Ledelsen:  

- Aulaopstart er gået overraskende godt, men der lidt børnesygdomme  
- Uge 41 – forløb med stor tilfredshed – super god stemning og dejlig 

torsdag aften – godt at det er spredt ud på hele skolen 
- Motionsdag – forløb efter planen 
- 9. årgang har være i erhvervspraktik  
- Valg af suppleanter – over 100 afgivne stemmer  
- Special: Sendt revistionspapirer ind til Herning Kommune, hvor der kø-

rer en proces frem til uge 50. Der har været afholdt revisitationer med 
Ikast-Brande Kommune i dag.   

- Meget positiv respons på vores skolefilm.  
- Lærerens dag – fantastisk dag – med mange gode og overraskende 

indslag for lærerne. 
 

Punkt 0  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkomst til to nye suppleanter 17.20 Didde 

Uddybning Heidi Edsbjerg Nørholm og Juan Kruse Foldbjerg er valgt 

Indstilling  

Referat  
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.25 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Godkendt. 
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Et kig ind i den kommende måned.  

- Terminsprøver for 9. årg. i uge 44.  
- Kantineuge for 8.d i uge 45  
- Børnerettighedsdag d. 20. nov. 1. – 3. modul (kl. 8 – 12.15) Herefter 

alm. skema  
- Ledelsesteamet deltager torsdag og fredag i uge 44 i Skoleledernes 

årsmøde i Kbh.  
- Tour de bestyrelsen på mandag d. 28. okt. 
- Indskrivning for kommende 0. klasser tirsdag i uge 44. 
- Skolehjem-samtaler begynder i den kommende uge (uge 44)  
- De rullende ungdomsuddannelser kommer på besøg på 8. og 9. år-

gang d. 12. nov.  
- Svømning for 4.årgang (1. og 2. modul) i uge 47 og 48. 
- 6. årg. tager på lejrskole til Ribe i uge 44 

 
SFO´en  

- Ny praktikant er startet i SFO´en  
- Vi har budt ind på modtage studerende fra Pædagogseminariet frem-

adrettet. 
- Temadag har været afholdt, evalueres i slutningen af november. 

 
Medarbejderne:  

- Hverdag igen efter ferien og der afholdes Skole-hjem-samtaler i den 
kommende måneds tid.  

- Opstart med Aula tager lidt ekstra tid.   
 
Elevrådet:  

- Vil gerne lave noget andet på motionsdagen – er klar til et nyt koncept 
og vil arbejde på et forslag til lærergruppen. 

- Trampolinerne foran skolen er meget fyldt med vand – ønske om 
dræn.  

- Ønske om nye knagerækker ved klassern, bedre belysning på toilet-
terne, sæbe på toiletterne.  

- Ønske om en madautomat, da det er en udfordring, når man som elev 
har glemt sin madpakke og ikke må gå op og købe mad i et frikvarter. 
 
 

 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af uge 41 17.50 Kim 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Der har været mange positive tilkendegivelser fra både elever og medarbej-
dere. Styregruppen har lavet et flot stykke arbejde.  
 
Der kan være elever der synes, det er svært at være en del af temaugen. Vi 
har hjerterummet, hvor eleverne der har brug for det, kan komme og få en 
pause.  
 
To timer kan være lige i underkanten til torsdag aftens arrangement, når der er 
mange kreative aktiviteter. 
 
Omvendt kan to timer også være lige i overkanten, for 0., 1., 2. og 3. årgang.  
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Godt med videoerne med det korte resume af dagens indhold.  
 
Eleverne synes det fungerede godt med armbånd og skilte, så man ikke er tvivl 
om, hvor man skal gå hen.  
 
Godt at 6. årgang er med i overbygningen, og 3. årgang er med på mellemtrin-
net.  
  
I overbygningen har der manglet en sammenhæng mellem værkstederne, og 
læringsindholdet har været svingende.  
 
Fysik/kemiværkstedet var rigtig godt.  
 
Ide fra elevrådet til næste år: Klimatema og evt. en enkelt dag i ugens løb, hvor 
grupperne sammensættes af elever fra 0. – 8. klasse.  
 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Sådan gør vi med trivselsmålinger 2019 og 2020 18.05 Mette 

Uddybning Bilag 1 og 2 

Indstilling Orientering 

Referat  
- Bilagene er godkendt.  

(7. årgang – kunne vi tage en trivselsundersøgelse via klassetrivsel.dk? 
Da det jo er lidt svært at bruge 6. årgangs resultaterne, da det er helt 
nye klasser) 

 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 18.20 Kim 

Uddybning Orientering ift budget 2020 

Indstilling Orientering 

Referat  
SFO´en vil blive kompenseret for den udvidede åbningstid fra 1. august.  
 
Budget 2020 er det første år med den nye incitamentsstruktur.  
 
MEP- beløbet står stadig på budgettet, men det er ikke et krav fra regeringen 
længere.  
 
Det endelige budget 2020 får vi ud midt i december 2019. 
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Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Aula 18.30 Kim 

Uddybning Status 

Indstilling Orientering 

Referat  
Forældrecafé afholdt torsdag, der var få besøgende.  
  
Aula gik i luften for elever og forældre mandag d. 21. oktober 
.  
De funktioner som Aula har lovet at levere (beskeder, kalender, Widgets ex. 
Meebook) fungerer overordnet.  
 
Der er funktionaliteter, som ikke er tilstede. 
  
Elever der er fyldt 16 år, har skulle benytte deres NemID for at kunne logge 
ind. 
  
Lektier ligger forskellige steder, eleverne har et stort ønske om, at de ligger et 
bestemt sted. 
  
Man kan ikke se de fremtidige ugers ugeplaner.  
 
Når en forælder melder sit barn syg, skal det skrives i fællespostkassen.  
Fungere på samme måde som kontaktbogen. Giver besked til alle klassens 
lærer fremfor kun klasselæren. 
 
Specifikke beskeder sendes separat til den bestemte lærer.  
 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Inspiration til trivselsråd 18.40 Karina 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der er et ønske om at vores funktionsbeskrivelse for trivselsrådene opdateres.  
 
Det blev drøftet om den evt. skal indeholde nogle mere direkte handleanvis-
ninger for trivselsrådenes opgaver.  
 
Punktet tages på igen på mødet i november. 
 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Revision af princip – skolens ordensregler 18.50 Didde 

Uddybning Bilag 3 

Indstilling Drøftelse 

Referat  
En enkelt rettelse fra elevrådet i afsnittet:  
 
Når du opholder dig indenfor, skal du:  
Følge de regler og værdier, der gælder i din klasse/afdeling 
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Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evaluering af Lærerens Dag  19.05 Kim 

Uddybning Bilag 4 

Indstilling Beslutning 

Referat  
Roser fra alle til dagens aktiviteter og overraskelser.  
Forslag om at vi omdøber dagen til medarbejderens dag?  
 
Det kunne være en ide at nævne arbejdet med lærerens/medarbejderens dag 
til nytårstaffel. 
 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Bestyrelsesreferat som video  19.15 Karina 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Forslag om at bestyrelsesmødernes referater laves i en lille kort video. 
 
Det skal være af høj standard, og det er tidskrævende.  
 
Det kunne være en ide, at vi starter med at lave bestyrelsens årsberetning som 
en lille video, for at afprøve formatet.  
 

Punkt 11  Tid Ansvarlig 

Overskrift Foredrag  19.20 Didde 

Uddybning  

Indstilling Drøftelse 

Referat  
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 

Punkt 12  Tid Ansvarlig 

Overskrift Tour de bestyrelse d. 28. oktober på Rådhuset  19.30 Kim 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
Der deltager 4 medlemmer fra bestyrelsen i arrangementet.  
Juan og Heidi skriver en mail til Kim, hvis de ønsker at deltage. 
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Punkt 13  Tid Ansvarlig 

Overskrift Punkter til næste møde d. 25.11.19 19.35 Didde 

Uddybning  

Indstilling Beslutning 

Referat  
- Tilbagemelding fra Tour de Bestyrelse  
- Trivselsmåling – præsentation og orientering ved ledelsen  
- Funktionsbeskrivelsen for trivselsrådene revideres  
- Foredrag  
 

 
Punkt til december mødet: 
 

- Temadage i SFO´en  
 

Punkt 14  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 19.40 Didde 

Uddybning  

Indstilling  

Referat  
Mette sender bestyrelsens årshjul med ud sammen med referatet. 
  
Elevrådet arbejder på deres kommende møde med ideer til børnerettighedsda-
gen og forslag til nyt koncept for Motionsdagen i uge 41.  
 
Arbejdet omkring cykelstien fra Tjørring Skole, ud til løvbakkerne og ind til Gul-

lestrup, bliver snart påbegyndt 🙂👍 
 
Husk at lave svar til alle, når der svares på mailbeskeder i bestyrelsesregi.  
 
 


