
Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 05. februar 2020 kl. 16.30 – 18.30 

i projektlokalet på Vardevej 

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB & FORETAGSOMHED 

 

 

16.30 – 18.30 : Bestyrelsen 

 Mødeleder: Anne Mette Sommer Karlsson 

 

O= Orientering  

D= Drøftelse  

B= Beslutning 

Fraværende: Anna Kjær, Anne-Mette Thorøe, 

elevrådsrepræsentanter fra hovedskolen, 

 

16.30 1. Spisning  

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

 

 

17.00 3. Pædagogisk weekend (bilag 3 + links) 

- Relationskompetence – CN præsenterer 

- Opfølgning på lørdagens program, hvordan bliver den videre proces? D 

- Hvordan var oplevelsen? D 

http://www.louiseklinge.dk/relationskompetence 

 
https://loekkefonden.dk/filosofien-bag-loekkefondens-projekter/ 

https://www.blivklog.dk/turbo-og-intensive-laeringsforlob/ 

https://www.blivklog.dk/styrkebaseret-paedagogik/ 

https://www.blivklog.dk/bevidst-malrettet-traening/ 

 

Information om fredagens program om relationskompetence 

og lørdagens om de 7 karaktertræk fra drengeakademiet. 

 

Ide, at der ved forældremødet efter sommerferien bliver en 

elevpræsentation, der har afsæt i udvalgte karaktertræk. 
 

Alt efter elevgruppen kan karaktertræk vælges. 

 

Ide, at lærer og elev har samtale om, hvilket karaktertræk 

den enkelte elev har fokus på. Udsagnet kunne lægges/limes 

på elevens bord. 
 

Vi tænker, at skolens tre værdiord bliver konkretiseret ved 

de 7 karaktertræk. 

17.25 4. Nyt fra elevråd O 
- Elevinddragelse 

Overbygningen: Sidste møde handlede om ønsker fra 
klasserne. Der blev drøftet, hvordan trivselsundersøgelsen 

kan få et bedre udfald i dette skoleår. 

Hovedskolen: Elevrådet har også arbejdet med 

trivselsundersøgelsen. Vi har talt om, hvad undersøgelsen 

skal bruges til og hvad, spørgsmålene handler om. Eleverne 

skal nu tale med deres klasser om, hvad de tænker, at 
skolens score/resultat kan handle om. 

 

17.40 5. Forretningsorden (Bilag 05) D/B  

- Drøftelse af forretningsordenen  

- Er der behov for justeringer? 

Godkendt med opmærksomhed på, at 

skolebestyrelsesformanden er mødeleder. 

17.55 6. Budget 

- Prioriteter 

Præsenteret af Christian 

 
 

 

18.10 7. Aula!  D 

- Hvordan står det til? 

- Hvordan kommer vi bedst muligt videre? 

- Hvordan er integrationen med Meebook? 

 

18.20 8. Abonnement Skole og Forældre  

- Skal det fortsætte? 
 

Vi fortsætter og undersøger, om vi kan modtage et 

eksemplar til skolen, og om der er forskel på fysisk udgave 
og digital udgave. 

18.25 9. Meddelelser 

 

 

 Jan 

2020 

Jan 

2019 

Jan 

2018 

 TS 90,6 90,7 88,9 

SFO 89,9 93,5 83,8 

KLUB 101,4 90,2 84,5 
 

Jette Hummelshøj går på pension pr. 1. marts. Gitte Ricken 

er ansat frem til 30. juni 

 

 

 

 
 

 

 

 

18.25 10. Eventuelt 

 

På kommende møde drøftes, hvordan bestyrelsen får drøftet, 

hvordan visionære planer kan udvikles. 

 
Anne Mette Sommer vælger at træde tilbage som formand af 

arbejdsmæssige hensyn. Næstformanden, Poul Gregersen, 

træder ind, og Christian undersøger formalia og informerer 

ved næste møde. 

 

Anette Bech fortæller om Sangen i maj d. 19/5. Formidler er 
Preben Frederiksen, ny Kulturskoleleder. Kulturbærerne vil 

gerne arrangere et arrangement på overbygningen. Gode 

ideer efterlyses. 
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https://loekkefonden.dk/filosofien-bag-loekkefondens-projekter/
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