
Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Den 16. november 2020, kl. 17-19 
 
 
Mødet afholdes i bevægelsesrummet og virtuelt, hvis man ønsker det.  
Indgang ved mellemtrinnet.  
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Jens Peter M. Mikkelsen, Kaja M. Madsen, Morten B. 
Madsen, Mette S. Frederiksen, Jennie Connolly, Lars K. Bojesen, Lasse F. J. Ankjær, Rico C. Gis-
sel. 
 
Afbud:  
Susanne Kristensen, Mogens Christensen, Søren H. Andersen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Kl. 17.00 – 17.05 
Beslutning 

Dagsorden godkendes 
 

2. Nyt fra skolens ledelse 
Kl. 17.05 – 17.15 
 

Skoleindskrivning: Dagens tal: Der er 126 potentielle skolestartere til sommeren 2021. 
82 er allerede indskrevet, hvilket er 91%!  
 
Elevtrivselsmåling: Resultaterne af målingen er kommet, og der er sat gang i en proces i 
teamene. Skolen ligger lige omkring gennemsnittet på alle områder: Social trivsel, faglig 
trivsel, støtte og inspiration, ro og orden. De to hovedrapporter behandles på et af de 
kommende skolebestyrelsesmøder.  
 
Corona: Vi udarbejder en generel skrivelse, som sendes ud én gang på AULA – herefter 
arkiveres det under ”Corona” link på Aula. Personalet taler med klasserne om, hvad der 
sker, når klassen evt. hjemsendes, så der skabes mest mulig tryghed. Det er Jens Peters 
oplevelse, at det er de færreste børn, der selv er bange. Nogle børn udtrykker bekym-
ring ift. ældre familiemedlemmer.  
 

3. Forældrehenvendelse 

Kl. 17.15 – 17.45 
Drøftelse, Morten 

 
Drøftelse af indhold i forældrehenvendelse.  
Vigtig med tydelig kommunikation ift. indsatser - hvad kan der kommunikeres om, og 
hvad kan der ikke kommunikeres om. GPDR gør, at der er mange sager, hvor skolen ikke 
kan og ikke må udtale sig. Skolen må ikke kommunikere om enkelte børn, medmindre 
de har forældrenes samtykke.  
 
Drøftelse af skolebestyrelsens rolle ift. henvendelser og opgaver mellem møderne.  
Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens drift på skolebestyrelsesmøder – mellem mø-
derne er det skolebestyrelsesformanden, der tegner skolebestyrelsen og henvendelser 

 
 
 



bedes sendes videre til ham – skolebestyrelsen har en fælles opgave med skolens perso-
nale om at løfte skolen. - Dette gøres via principper for skolens drift, beriget med foræl-
dreperspektivet. Begrebet klager, har en særlig klang i skoleverdenen og har en alvorlig 
karakter. Det bedste råd til forældre er, at de skal henvende sig til skolens personale el-
ler ledelse.  
 
  

4. Udearealer 
Kl. 17.45 – 18.10 
Drøftelse og beslutning, VK  

             Drøftelse af helhedsplan for udeområder og prioritering af tiltag.  
 
Gennemgang af helhedsplanen – fokus på udbygning af skolen, som forventes ved mel-
lemtrinsgangen eller siden ud mod Skanderborgvej. Det forventes, at processen omkring 
næste fase af udbygningen påbegyndes i skoleåret 24/25. 
 
Nyt legeredskab til SFO-legepladsen er bestilt.   
 
Jennie og en anden forælder, Charlotte, har taget initiativ til at forbedre forholdene i 
Grønnegården og området foran indskolingen.  
Jennie søger sponsorat ved Brugsen – skolebestyrelsen laver et princip ift. sponsorater. 
 
Kunstgræsbanen er i planlægningsfasen. Det forventes, at den skal anlægges i løbet af 
foråret. Skolen er i dialog med planlægningsafdelingen og KHIF ift. adgangsforhold og 
brandvej til SFO-legepladsen samt det omgivende hegn. 

 
5. Samarbejde med frivillige 

Kl. 18.10 – 18.30 
Drøftelse, VK 

 
Hvordan får vi gang i mere samarbejde med frivillige? Ideer til de næste skridt. Kan fæl-
lesrådet eller KHIF hjælpe til at skabe kontakten?  Kan der findes en lokal tovholder?  
Vigtigt, at de frivillige opgaver beskrives meget konkret– forældrebank, hvor forældre 
fortæller om deres job og uddannelsesvej, er også en mulighed. Vibeke har møde med 
Fællesrådet og tager det med her.  

 
6. SLF – Stærkere Læringsfællesskaber 

Kl. 18.30 – 18.45 
Orientering 

Oplæg ved VK. Udgår.  
 

7. Evt.  
 
 

PÅ NÆSTE MØDE:  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 
Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    

 


