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Referat 
Tilstede: Trine, Karen, Christine, Maja, Pernille, Lone, Martin, Joan, Maria, Kathrine, Christin og Stine 

Afbud: Viktor 

Tid Dagsordenpunkt Fremstilling Referat 

18.00-18.05 Godkendelse af referat  Referatet er godkendt. 

18.05-18.15 Nyt fra elevrådet v.Viktor/Kathrine Elevrådet har fokus på at finde gruppelokaler 

 18.15-18.20 Principper  v. Trine/KV 

På baggrund af drøftelse fra sidste møde med 

udgangspunkt i flg.: 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper 

 

Samt: Et princip for principper (Metaprincip) 

indstilles vedhæftede bilag til vedtagelse 

Metaprincippet er godkendt. 

Principper skal på dagsordenen på de kommende 

skolebestyrelsesmøder. 

 18.20-18.30 Orientering fra: 

Skolen 

Øvrigt/alle 

v. KV, CW, SB: Økonomi, personalia, nye tiltag 

for det kommende skoleår 

Kommende 8. Årgang bevares som to store klasser med bemanding 

til tre klasser, så der er mulighed for holddeling og halve klasser i 

henholdsvis biologi og fysik/kemi. 

Merete bliver fuldtids inklusionsvejleder i udskolingen. 

Der er overflyttet en lærer til kommende 1. Årgang. 

Vi skal derudover ansætte: en lærer til verdensklassen, en lærer til 1. 

Årgang, en barselsvikar til 1. Årgang, en pædagog til 1. Årgang, en 

lærer til udskolingen og en danskvejleder. 

Ledelsen har været til kvalitetssamtale. Her har vi bl.a. 

problematiseret, hvordan vi tager hånd om de elever, der får nej eller 

hvor forældrene takker nej til et særligt skoletilbud. 

Vi har lavet et samarbejde med musikskolen. Det betyder, at eleverne 

på 3. Årgang vil få instrumentalundervisning af musikskolelærere som 

et led i musikundervisningen. Derudover vil der være en 

musikpædagog fra musikskolen tilknyttet musikundervisningen på 2. 

Årgang. Hun vil også lave SFO-kor onsdag eftermiddag samt indgå en 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper
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time om ugen i Forårs-SFO 2019.  

Derudover satser vi på teknologi, hvilket omhandler micro:bits, Lego 

Mindstorm, eTwinning, Kubo-robotter, samarbejder med Mulernes 

Legatskole om droner på 8. Årgang. 

Der vil fortsat være valgfagssamarbejde med Vestre skole. I det 

samarbejde indgår også Tietgen Buisnes.  

18.30-18.50 Skolebestyrelsens stand til 

Minikulturfestival 

Alle: 

Hvad skal standen formidle? 

Hvem gør hvad? 

Drøftelse af indhold på standen. 

18.50-19.00 Evt.  Der afholdes et arrangement i samarbejde med Paarup skole og 

Paarup kirke i september for 7. Og 8. Årgang om fællesskaber. Der vil 

være et arrangement for eleverne om formiddagen og et arrangement 

for forældrene om aftenen. 

Der afholdes pædagogisk weekend for hele personalet i september 

med fokus på: teknologi, den internationale dimension, 

praktisk/musisk og læringscenter/vejledere. 

Der blev rejst et spørgsmål om, hvilke muligheder der er for at hjælpe 

børn, hvis forældre bliver skilt. 

Mulighed for skolebestyrelsesmedlemmernes deltagelse i konference 

om sprog, dannelse og tidlig indsats.  

Der er kommet en ny udgave af ’Skolebestyrelses håndbogen’. 

19.00-20.00 Valgmøde (med selvstændig 

dagsorden) 

• Uddrag af reglerne i forbindelse med valget 

v. KV 

• Skolebestyrelsens funktion og kompetencer 

v. KV 

• Hvad har vi arbejdet med i skolebestyrelsen 

den sidste periode? v. Bestyrelsen 

• Opstilling af kandidater og stedfortrædere i 

skolebestyrelsen. 

Valgmødet blev afholdt med den eksisterende bestyrelse, da der ikke 

dukkede nye interessenter op. 

 

Næste skolebestyrelsesmøde er den 24. Maj kl. 19-21. 


