
   

Fremmødte:    Kaja M. Madsen, Jane J. Simonsen, Kristian Balle, Rasmus Pöckel, Annette Roed, Vibeke K. Agger, Jens B. Pedersen, Lene M. Kruse, 

Jens Peter M. Mikkelsen, Susanne Kristensen, Jennie S. C. Voergaard, Mette S. Frederiksen, Mogens Christensen, Laura S. Nielsen, 

Benjamin V. Johansen, SFO forældrerådsrep. Jacob Stengaard Larsen 

Afbud:   Dorthe S. Rasmussen, Morten B. Madsen, Lars Nielsen 

   

Dagsorden  Underpunkt   Referat   Ansvarlig   

1   Godkendelse af dagsorden   
Beslutning   

   

   

 Dagsordenen er godkendt.  

 Præsentationsrunde.  

 

Kaja 

2 Velkommen til nye 

medlemmer/suppleanter i 

bestyrelsen og konstituering 
Drøftelse og beslutning 
 

Ved konstitueringen skal der findes en 

ny formand. Kaja har indvilliget i at 

fortsætte som næstformand. 

Desuden nedsættes arbejdsgrupper 

efter behov. 

Skolebestyrelsen konstitueres med 

Formand: Rasmus Pöckel 

Næstformand: Kaja Møller Madsen 

Annette 

3  Nyt fra ledelsen   
Orientering  

  

  

- Økonomi: Forventet underskud på 700.000. kr. pga. 

uforudsete udgifter, bl.a. tyveri af pc’ere.  

       Ift. 2019/-20 er der en usikkerhed ift. indretning af    

       nye HDS/klub lokaler, som vil kunne påvirke  

       budgettet.  

- Fordybelsesuge 44 – 45 og skolefesten: Stor indsats 

fra personalets side, fokus på faglighed, stor succes.  

- Dialogmødet med rådmanden: SB har ikke kunnet 

deltage, vi kan være obs. på dette mødeforum næste 

år.  Mødet lægges ind i årshjulet.  

Ledelsen  

Skolebestyrelsesmøde   15.11.2018  Kl. 16.30-18.30  

  

Møderum/Ny adm.   

  



- Læringscirkel ved mellemtrinnet: Der er 

byggetilladelse, og processen går snart i gang, mulig 

etablering først i det nye år.  

- §16B: Nedsættelse af skoledagens længde – vi har pt. 

tre lektioner i 0.-3. kl., 2 lektioner i 4.-9. kl. Der skal 

fremover laves individuelle begrundelser, og SB skal 

stå inde for dette. Det tages op på SB mødet i 

december.  

- APV undersøgelsen er foretaget, og resultaterne 

kommer til skolen i starten af december. SB 

orienteres på mødet i december.  

4  Nyt fra elevrådet   
Orientering   

Benjamin og Laura præsenterer sig selv 

og fortæller, hvad elevrådet er optaget 

af lige nu 

Afbud Elevrådet   

5   Nyt fra Kolt-Hasselager Fællesråd   
Orientering   

   Afbud  Ulla/Lars  

 6   Mål- og indholdsbeskrivelser  
 Orientering og drøftelse  

 20 minutter 

 

 

SFO Forældrerådet orienterer om Mål- 

og Indholdsbeskrivelserne og om, 

hvordan de arbejder med udviklingen 

heraf  

 

Oplæg ved VK 

Gruppedrøftelser vedr. temaer for mål 

og indholdsbeskrivelser 

Gruppe 1:  
Involvering af KHIF og samarbejde mellem 
idrætsforeninger og SFO. Også samarbejde med 
virksomheder kunne være spændende. 
 
Gruppe 2: 
Der mangler information og involvering af forældrene. 
Der mangler personale i morgen-SFO. Kan det være en 
mulighed at gøre brug af forældre? 
 
Gruppe 3: 
Det er en meget stor skole, når man starter på skolen. 
Kan man lave mindre enheder? 
 
 
 

Vibeke 

Står for 

oplæg og 

proces 

 



Gruppe 4: 
Vi kunne godt tænke os flere forpligtende aktiviteter, så 
børnene ikke shopper så meget rundt i aktiviteterne. 
Udvidelse af forældrebank på Intra, Facebook etc. 
Interview med andre, der har meldt sig til banken. Digital 
tilmelding til arbejdsdagen.  
 

Den videre proces:  

SFO-forældreråd, personale og ledelse arbejder videre 

med ”Områdesamarbejde” (KHIF) samt 

”Forældreinddragelse”.  

 7   Bring your own device  
 Beslutning 
 

Princip herfor præsenteres, drøftes og 

besluttes 

JB præsenterer baggrunden for BYOD.  

Drøftelse af vejledning ift. indkøb af pc’ere og 

information til forældre. IT-strategi ift. digital dannelse, 

obs. på valg af platforme.  

Tilføjelse ift. forklaring eks ”Flipped learning”.  

Princippet besluttes.  

Retningslinjen skal ikke besluttes i SB.  

Jens/Annette  

 8   Mødeplan og mødestruktur 
 Drøftelse og beslutning  

På baggrund af input fra Ib Ravn – og at 

vi nu har 4 nye medlemmer i 

skolebestyrelsen - ønskes drøftelse af, 

hvordan vores mødeplan og 

mødestruktur skal være resten af året 

 

Rasmus og AN laver et forslag til en ændret mødestruktur 

med færre, men længere møder.  

SB er indstillet på møder kan ligge fra kl. 17, af to – tre 

timers varighed, evt. forskellig varighed.  

Annette 

 9  Toiletadfærd og -forhold på skolen 

 

Henvendelse fra forældrepar om 

toiletadfærd og -forhold på skolen 

drøftes, og det besluttes, hvordan vi 

arbejder videre med dette 

Skolen har fokus på området ift. rengøring af toiletterne, 

toiletadfærd og -kultur/brug af toiletter på klasseniveau, 

samarbejde med sundhedsplejersken.  

Ideer: Obs på om lokalsamfundet kan bidrage til en 

opdatering af toiletterne.  

Temaet indgår i en af arbejdsgrupperne – Mette, Lene, 

Mogens og Rasmus. De pågældende forældre inviteres til 

møde i arbejdsgruppen.  

AN giver en tilbagemelding til forældrene.  

Kaja/Annette 



 10  Status projekt klub/skole og                 

 HD-lokaler  
 Orientering  

  AN/ JB præsenterer projektet. Det forventes, at det er 

færdigt i starten af 2020. Der er ikke afsat midler til 

inventar, så der kan laves fundraising.  

Det tages op på næste møde at etablere en 

arbejdsgruppe – Jennie og Jens vil gerne deltage i 

gruppen.  

 Annette 

 11   Eventuelt        

    PÅ NÆSTE MØDE   Info om AULA og SLF      

   

  

Med venlig hilsen   

 

Annette Roed, skoleleder    

   


