
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 04. december 2019 kl. 16.30 – 18.30 

i mødelokalet på overbygningen 

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB & FORETAGSOMHED 

 

 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Anne Mette Sommer Karlsson 

 

O= Orientering  

D= Drøftelse  

B= Beslutning 

Fraværende: Elevrådsrepræsentanterne fra hovedskolen, 

Anna Kjær 

 

16.30 1. Spisning  

16.50 2. Sang – velkomst – Referat fra sidst (Bilag 1) 

- Velkommen til Nanna 

Referat godkendt 

17.00 3. Aula!  D 

- Hvordan står det til? 

- Hvordan kommer vi bedst muligt videre? 

Jeanette og Anette har været på besøg i aula og oplevede, at 

der var god stemning over aula. De hjalp flere med hjælp. 

Ulla har fået god respons over besøget. Ulla opfordrer 

bestyrelsen til at komme på besøg ved forældrebesøg, for 

det var godt at opleve besøg fra bestyrelsen. 
 

Lektier kommer efter nytår som oversigt via Meebook, der 

sendes til aula. Det er ændret således i kommunens aula-

strategiplan. 

 

Ida oplever, at eleverne er godt med på aula og er positive. 

17.10 4. Nyt fra elevråd O 
-  

Overbygningen: Har evalueret skolefesten. Der er blevet talt 
om ”den røde tråd”, som handler  

om skoledagen – opmærksomhed på ro og fokus i 

undervisningen.  

Elevrådet har arbejdet med trivselsundersøgelsen, og drøftet 

”faglig støtte og inspiration”. Rådet arbejdede ud fra et PLC-

rul, og nu indsamles data, og på næste møde skal der 
arbejdes videre med disse. 

Bestyrelsen opfordrer til, at elevrådet formidler dette i brev 

til alle forældre. En ide, at elevrådet nogle gange om året 

sender en hilsen med nyt fra elevrådet. Vi ønsker at pleje de 

gode historier. 

De gode historier kan også på fx Facebook fortælles af 
elever. 

 

Hovedskolen: Der har været skolefest i sidste uge, og 

elevrådet har været meget med i den praktiske afvikling med 

boden. 

 

17.20 5. Opfølgning på overgang 6.-7. Vi har som skoleledelser fra Tarm, Bork og Ådum haft 
drøftelse. 

Plan om besøg på overbygningen på linje med, at eleverne 

besøger hovedskolen og skolerne i Ådum og Bork. 

Fokus på, at der informeres grundigere om klassedannelser. 

 

Anette B.  og Nanna tilbyder at komme d. 22/6 for at 
fortælle om forældres betydning, når skolelivet starter på 

overbygningen. Både fortælle om det sociale og det faglige. 

 6. Guide til klasseforældreråd – Udkast  

- Alkoholpolitik? 

- Rygning? 

- Snus? 

Jeanette justerer hovedskolens guide. 

Til overbygningen ønsker vi en guide. Nina, Annette B, 

Nanna og Anne-Mette K. udarbejder. 

 

17.40 7. Budget O 

- CN orienterer 

Orientering 

Tanker om støtteforening. Kunne Kulturbærerne have rolle? 

18.00 8. Forretningsorden (Bilag 08-08b) D/B  
- Drøftelse af forretningsordenen  

- Er der behov for justeringer? 

- Pædagogisk weekend 

Justeret på bilag 
Forretningsordenen er udsat. CN sætter det højere på 

dagsordenen. 

18.10 9. Revision af principper: Bilag 7 

- Princip for teamorganisering 

Udsat 

18.20 10. Meddelelser 

 

 

 Nov 
2019 

Nov 
2018 

Nov 
2017 

 TS 90,6 90,7 88,9 

SFO 89,9 93,5 83,8 

KLUB 101,4 90,2 84,5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

18.25 11. Eventuelt 

 

Fra Talentspejderne: Der er uddannet mentorer, og der er 

plads til to drenge fra Tarm Skoles 7.-9. klasse. 
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