
 
SKOLEBESTYRELSESMØDE             
25. oktober kl. 17.00 – 19.00 
 

Fremmødte: 
Morten B. Madsen, Jennie S. C. Voergaard, Neha Kumar, René H. Pedersen, Heidi G. Nielsen, Mette S. 

Frederiksen, Charlene F. Jensen, Rasmus D. Jørgensen, Gitte H. Hansen, Cecilie Blaabjerg, Susanne Kri-

stensen, Ida K. Hansen 

Elever:  

  

Afbud:   Vibeke K. Agger, Lasse F. J. Ankjær, Tobias A. Nielsen, Klaus Jachobsen, Villads S.  

 Frandsen, Thor R. Bangsø 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt - vær obs på, at punkt 6 + 7 rykkes til næste møde 

 

2. Nyt fra ledelsen 

• Nu er shelter godkendelsen kommet, og det går i gang så snart som muligt. 

• Skoleindskrivningen inden d. 6.1:  Der er informationsmøde d. 16/11 - dd. 125 distrikts-

børn, 40 har valgt os, 11 har søgt på privatskole, 3 har søgt på andre folkeskoler, 2 søger 

skoleudsættelse, 3 fra andre skoledistrikter har søgt hos os 

• Vi havde pædagogisk weekend med alt det pædagogiske personale. Vi arbejdede med 

CO-teaching for indskolingen og Lesson studies for mellemtrinnet og udskolingen. Det 

var meget vellykket. 

• D. 27/10 kommer der et udkast til budgetudmøntningen. Der skal laves et høringssvar 

fra Medudvalget og skolebestyrelsen. 

• Skolegården er blevet asfalteret i uge 42. Der kommer opstregning, så snart det kan lade 

sig gøre. 

• Der er en ekstra indsats med klubben på 4. og 7. årgang for at styrke samarbejdet. 

• Der er en tidlig indsats på 2. årgang i forhold til matematik, TIMA, hvor nogle lærere ar-

bejder sammen med VIA i forhold til at styrke elever med vanskeligheder i faget. 

• Vi sætter gang i affaldssortering allerede nu, da det har været muligt at blive projekt-

skole, og dermed sparer vi nogle penge. 

 
3. Nyt fra elevrådet 

Der bliver valgt en elev fra både de små og de store til at være med i etablering af affalds-sorte-

ring. 

Der er lavet et forsøg med en skoordning, hvor eleverne må have indendørs sko på. Ordningen 

evalueres til jul. 

 

Der er kommet 4 elever ind i Børn og Unge byrådet. 
 

4. Nyt fra Fællesrådet 

Der er et borgermøde d. 31/10 kl. 19 på Koltgården. 

Der er også et møde d. 15/11 kl. 19 på Koltgården, hvor der laves ideer til en revideret lokalplan. 

 

Der er et forslag om 40 km på følgende veje:  



Betulavej 

Elmetoften 

Hasselager stationsvej. 

 

Der er rettet henvendelse til kommunen vedrørende en sikker overgang over Koltvej ned til den 

kommende Rema. Indtil videre har der ikke været lydhørhed, så der arbejdes videre på sagen. 

 
5. Gennemgang og godkendelse af princip for ”Modtagelse af gaver eller bidrag fra fonde, spon-

sorater, donationer samt klassekasse” 

Princippet er godkendt, og det bliver lagt op på skolens hjemmeside snarest. 

Principperne skal udbredes til forældrerådene. Det er vi bevidste om fremover. 

6. Gennemgang af princip vedr. elevernes placering i klasser 

Skolebestyrelsen præsenteres for ledelsens perspektiver ift. princippets funktion i praksis.  

Rykkes til næste møde 
 

7. Drøftelse af princip vedr. lejrskole  

Forslag til ny formulering: ”Der er en lejrskole i udskolingen” 

Rykkes til næste møde 
 

8. Skole – hjem samarbejde  

Oplæg om elevstyrede læringssamtaler - drøftelse af revision af princippet foregår på næste 

møde.  

Link til oplæg vedr. elevstyrede skole-hjem-samtalen 
 

9. Evaluering af Fællesskabsdagen  

Gruppedrøftelser: Hvad var en succes - Hvad kan gøres anderledes - nye ideer. Opsamling i ple-

num.  

Forbedring: 

• Scenen skal flyttes og gøres større, og der skal være bedre lyd 

• Mulighed for og rammesætning af forberedelse tidligere i forhold til forældrenes opga-

ver 

• Hvad skal overskuddet gå til? – dette skal synliggøres 

• Måske kan skolen hjælpe med at fordele eleverne/forældrene til tiderne på dagen? 

• Hvordan får vi plads til alle, der gerne vil deltage i fodboldturneringen? 

• Måske skal hver klasse kun have 1 bod? Men er der så aktiviteter nok? 

• Mere synlighed på Frivilligboden. Den skal muligvis flyttes 

• Velkomst fra ledelsen skal gøres, så det er lettere at høre og se 

• Klarere linjer for, hvem der står for hvad 

• Bedre og tydeligere kommunikation til forældre 

 

Positivt: 

• Skal gerne udvikle sig til en byfest og med endnu flere deltagere, som ikke er en del af 

skolens hverdag 

• Godt med deltagere, som ikke er en naturlig del af skolens hverdag 

• Godt med stor opbakning fra forældrene 

• Forhindringsbanen, fodboldturneringen og krea fra biblioteket var en stor succes 

• Godt, at så mange blev længe 

 

10. Evt.  

https://docs.google.com/presentation/d/18Q6faClOF5OXvHRgc2UQXegzkBNIfH_SEsoT5MIQw0U/edit?usp=sharing


Helle fra “Tranbjergbørnenes Venner” har tilbudt at mødes med Mette om at starte en tilsva-

rende forening i vores område. Mette laver et opslag på Aula for at invitere nogle forældre til at 

deltage. Ida vil gerne deltage og måske (Heidi), hvis ikke andre forældre melder sig. 

 

Mette har været med til et foredrag omkring “Skolen og lokalsamfundet” samt “Udskolingen og 

indretningen” på Skole og Forældres kursusaften d. 23.9.  

 

Morten har skaffet en forælder, som gerne vil hjælpe med fondsansøgninger. 

 

 

 

Nøgletal - til orientering:  

Elevtal pr. 121022  656 
Indmeldelser 070922-121022 0 
Udmeldelser 070922-121022 2 i indskolingen, 1 i udskolingen 
Elevtal pr. 121022  653 

Indmeldte i SFO pr. 070922               303 (+ 4 i 4. kl. morgenpasning) 
Indmeldte i SFO pr. 121022 304 (+ 6 i 4. kl. morgenpasning) 
 
 

Med venlig hilsen 

Morten Bitsch Madsen   Vibeke Kjær Agger 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder    


