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Dagsorden Underpunkt Referat Ansvarlig 

1 19.00-19.05 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
Beslutning 

 

 

Dagsorden og referat er godkendt Christina 

2 19.05-19.15 

Nyt fra ledelsen 
Orientering 

- Præsentation af udskolings- 

leder Rasmus Jørgensen 

 

Rasmus tiltrådte som leder for udskolingen pr. 1.8 og 

kommer fra en stilling om lærer på Rundhøjskolen. 

Rasmus har stor erfaring med indsatser i udskolingen bl.a. 

med fokus på bevægelse og åben skole. 

 

Status på udskolingen: 

Indretningen er nu på plads. Holmriis har været leveran-

dør. 

I kommende uge hænges det maleri op, som skolen har 

fået i gave. Maleriet placeres i udskolingen. 

Eleverne er kommet godt i gang med at have skoene af in-

denfor og bruger deres lockers til opbevaring. 

Der skal fremadrettet laves akustikmålinger i den gamle 

del af udskolingen. 

 

Ved indvielsen d. 8.9 kl. 14 vil der bl.a. blive solgt krus 

med skolens logo. 

 

Annette 

Karin 

Vibeke 

Rasmus 
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Fremover vil ledelsen være deltagende med skoleleder og 

viceskoleleder og de øvrige i ledelsen vil deltage ad hoc. 

 

Der er pt. et projekt i gang med way finding til skolen og 

kombibiblioteket. Til projektet er der tilknyttet en kunst-

ner, der hedder Peter Holm. 

 

Indretning af gangareal i mellemtrinnet er også i gang 

med plads til arbejdspladser til eleverne og skabe til per-

sonalet. 

 

Internatet for medarbejdere i starten af september har 

skolens kulturvision som omdrejningspunkt for at skabe 

en fælles skole. 

3 Nyt fra elevrådet 
Orientering 

Udgår, da der ikke er valgt en repræ-

sentant 

  

3 19.15-19.25 

Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd 
Orientering 

 Der afholdes et borgermøde d. 28.9 kl. 19-21.30 på Kolt-

gården. Der vil bl.a. blive drøftet infrastruktur, skole/ud-

dannelse, børn og unge, ungdomsaktiviteter, handel og 

daginstitutioner. 

Ulla 

4 19.25-19.40 

SB-årsplan 
Orientering 

Præsentation og drøftelse af, hvordan 

temaerne skal behandles, og møderne 

skal forløbe (jf. Lones idé)  

Vi vil fremad have tematiske drøftelser på møderne og 

være tydelige omkring, hvornår der orienteres, og hvornår 

der drøftes. Der vil derfor i højere grad blive orienteret via 

mail mellem møderne, så der er tid til drøftelser på mø-

derne. Formålet er bl.a. at møderne bliver mere proces-

orienterede, og de gode ideer i højere grad sættes i spil. 

Drøftelse af skolens udearealer kunne være et tema 

fremad. 

Bestyrelsesmødet i december kan tænkes som et status-

møde på, hvordan vi har arbejdet i bestyrelsen i 2017 og 

med det øgede fokus på at arbejde procesorienteret. 

Skoleåret skal bl.a. afsluttes med, hvordan året er gået i 

udskolingen. 

Annette 

Christina 



Vi afslutter året med en evaluering af bestyrelsens arbejde 

i det forgangne år. 

Mødet onsdag d. 13.9 ændres til mødestart kl. 19. 

Der sendes en opdateret mødeplan ud. 

Pædagogikken i udskolingen sættes på dagsorden på et 

kommende møde. 

Der skal følges op på de vedtagne principper i forhold til, 

hvor vi er i dag bl.a. om holddannelse.  

5 19.40-19.50 

SB valg 
Drøftelse og beslutning 

- Hvem er på valg? 

- Genopstillere? 

- Hvornår skal det foregå? 

- Hvordan skal det foregå? 

Der er valg til skolebestyrelsen i 2018. Annette 

Bettina 

 

6 

19.50-20.05 

Forældretilfredshedsundersøgelsen 
Oplæg og drøftelse 

Tematiske drøftelser af gennemgående 

træk. 

- Oplæg 

- Drøftelse 

- Input til handleplan 

Tegn på temaer i forlængelse af undersøgelsen og perso-

nalets kommentarer: 

 

Indskoling: 

Fokus på ro, toiletter, overgang fra 0. til 1. klasse, vigtighe-

den af at inddrage forældrenes viden om det enkelte barn 

 

Mellemtrin: 

Forventninger om lektier, åben skole, vigtigheden af at 

fastholde fokus på trivsel, forskellige oplevelser af hvor-

vidt der er ro/uro, ønske om mere ensartet kommunika-

tion 

 

Udskoling: 

Ønske om stort fokus på faglighed fra forældre, mere lø-

bende kommunikation om den enkelte elevs mål, util-

strækkelig opfølgning på tiltag, øget fokus på brug af vika-

rer, mere ensartet kommunikation 

 

Et gennemgående træk i ovenstående er bl.a. kommunika-

tion. 

 

Annette 



Vi arbejder pt. med vores hjemmeside og vores FB. 

 

Minuddannelse, som vi skal bruge fremad, åbner op for en 

højere grad af ensartethed i kommunikationen. 

7 20.05-20.15 

Min Uddannelse/Læringsplatformen 
Orientering 

Hvordan arbejder vi med det ift. kom-

munikation og synlig læring? 

Årsplaner for fagene vil fremadrettet kunne ses i Minud-

dannelse, som personale og forældre nu har tilgang til. 

Platformen er fortsat en øvebane for personalet. 

Der vil blive informeret om Minuddannelse på de kom-

mende forældremøder. 

Karin 

8 20.15-20.25 

Kantinen 
Orientering 

Opfølgning. 

- Kort sigt 

- Lang sigt 

Vi er fortsat undervejs med at undersøge muligheder for 

en fremtidig kantineløsning. 

Vi arbejder på en løsning, som kan gå i gang snarest. 

Det er pt. en automat i Aulaen, hvor der kan købes Arla 

produkter. Vi skal være obs på indholdet i automaten. 

Bettina  

9 20.25-20.35 

Fundraising 
Orientering 

Status og videreudvikling Peter Holm, som er tilknyttet way finding projektet, har gi-

vet forskellige anbefalinger på, hvor vi kan søge om 

penge. 

Bestyrelsen vil gerne følge op på en ansøgning til Matas 

fonden. 

 

10 20.35-20.45 

Lejrskole 
Orientering, drøftelse, beslutning 

Opfølgning på beslutning. 

- Orientering om henvendelser 

- Forslag til evt. ændringer 

Der er pt. en beslutning om, at der er en lejrskole på mel-

lemtrinnet. 

I indeværende skoleår har vi besluttet, at der også vil 

være en overnatningstur i 8. og 9. klasse. I kommende 

skoleår vil der være en overnatningstur i 8. klasse. Beslut-

ningen om en lejrskole på mellemtrinnet fastholdes. 

Annette 

Christina 

11 20.45-2055 

Køleskabe i klasserne 
Orientering, drøftelse, beslutning 

- Orientering om henvendelse 

 

Der må fortsat ikke være køleskabe i klasserne med und-

tagelse af 0. klasse. 

Vi opfordrer til, at elever medbringer køleelementer, der 

holde elevernes mad frisk og kold. 

Annette 

Christina 

12 20.55-21.00 

Eventuelt 
 

- Tilmelding for delegerede til 

Skole og Forældres landsmøde 

2017 

 

Giv gerne besked til Christina om ønsket deltagelse. 

 

 

 



- Skolepatrulje 

 

 

- Tid og rum til spisning 

 

 

- Fordeling af forældremøder 

blandt sb medlemmer 

Der er to lærere, der i år står for skolepatruljen. Patruljen 

starter op d. 4.9. 

 

Fokus på at give ro og tid til, at alle børn får spist deres 

madpakker 

 

Fokus på forældreressourcer/forældrebank 

0. klasse, Christina 

1. klasse, Kristian 

2. klasse, Lise 

3. klasse, Lene 

4. klasse, Kristian 

5. klasse, Lise 

6. klasse, Lone 

Udskolingen, Kaja 

 

Obs på at mailliste skal opdateres.  

 PÅ NÆSTE MØDE -    

 

Med venlig hilsen 

Christina B. Hatting, formand 

Annette Roed, skoleleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDERSKRIFTER: 

Christina B. Hatting, formand Kaja M. Madsen, næstformand 

Dorthe S. Rasmussen Lise Grønbæk 

Lene M. Kruse Lone S. Jørgensen 

Kristian Balle Jane J. Simonsen, suppleant 

Ulla Korsgaard, ekstern repræsentant  

 

 


