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Dagsorden og referat 
Dato:  

26.09 2018  

Tid: 19.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder: Charlotte Jensen 

Mødedeltagere: Charlotte Jensen, Jørgen Winther Øster, Peter Hellwing, 

Janni Damborg Bruun, Michael Bitsch, Tilde Christensen, Vim van den Broek. 

Pia Pedersen (suppleant for Henrik Degn) 

 

Elevråd:  

 

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

 

 

 

Forbered:   

Afbud: Joan Brønnum Kvist, Henrik Degn, Peter Hellwing, Inger Dalgaard og 

Rie Ernst. 

Fraværende:  

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 
Tid 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 

hvornår) 



Side 2 

1.  Godkendelse af referat. Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 

min 

Referat godkendt 

2.  Meddelelser Orientering Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

10 

min. 

Carsten orienterede om at 

Ørum skole er blevet 

kontaktskole for Skive 

seminarium. Vi skal have et 

antal studerende i praktik. 

Der er sat gang i praktik for 

udskolingen. 

 

Maria orienterede om at der 

vil blive udsendt nyhedsbreve 

for skole og sfo / klub. 

Motionsdag er under 

planlægning og skal afholdes 

fredag inden efterårsferien. 

Vi er kommet godt i gang 

med projekt co-teaching. 

 

Pia orienterede om at 

udskolingen er i gang med 

projekt med Foulum. I 

indskolingen er der øget 

fokus på åben skole og der er 

påbegyndt flere gode 

projekter. Mellemtrinnet – er 

4. klasse på lejr – ”kend dit 

land”. 

 

Elevråd – der er lavet et lille 

elevråd (fra 0 – 3) og det 

almindelige elevråd 4 – 9. 

Det første projekt er, at der 

skal sendes ideer ind til en 

elevbyrådsdag d. 20.11. 



Side 3 

3.  Forældremøder og 

forældreråd 

Tilbagemelding på jeres deltagelse i 

forældremøder samt netop afholdt 

forælderådsmøde 

Evaluering og giver det anledning til 

noget arbejde / diskussion i 

skolebestyrelsen.  

 

20 

min 

Godt dias – til brug ved 

møderne. 

 

Planchen med: Hvem skal vi 

gå til – i materialet som blev 

brugt til forældremødet, blev 

modtaget rigtig godt. 

 

Planchematerialet kan evt. 

differentieres – sådan at de 

ældre klasser ikke skal høre 

gentagelser.  

 

Mere plads til dialog på 

forældremøder omkring 

trivsel mv.  

 

5. Kortere skoledag i 

indskolingen.  

Skal vi ansøge?  Orientering om ledelsens refleksioner 

og beregninger. 

Drøftelse herefter samt beslutning om 

ansøgning.  

 

30 

min 

Ansøgning om korter 

skoledage i indskolingen – 

senest 1.11.18. 

 

Regeringen har foreslået at 

nedsætte skoledagene for alle 

årgange.  

 

Maria fremlagde det 

økonomiske aspekt i at lave 

kortere skoledage.  

 

Det negative ved lange 

skoledage er: lange og 

faglige dage, ikke overskud til 

fritid. 

 

Hvad kan ændres – hvis man 

fastholder lange skoledage: 

så skal der øges tid til leg, 



Side 4 

mere fantasitid, mere 

bevægelse, UUV til sidst på 

skoledagen, to-

lærerordningen 

 

Efter drøftelse har 

bestyrelsen besluttet, at der 

ikke søges om kortere 

skoledage. Der afventes 

endvidere regeringens udspil. 

6. Økonomi Status på Skolens økonomi. 

Økonomi 2019 – hvordan ser det ud. 

Orientering fra Dorthe ang status.  

Orientering og drøftelse af 

fremadrettet budget for 2019.  

Vi starter dialogen omkring 

prioriteringer og organisation. 

30 

min. 

Maria og Dorthe orienterede 

omkring budget i 2018 og 

2019. 

 

Punktet følges op på næste 

møde 

7. Skole og Forældre årsmøde At finde deltagere hertil.  Hvem kan og har lyst til dette? 10 

min. 

Charlotte skriver til 

bestyrelsen 

8. EVT   Punkter til næste møde:  

Besked system. 

Evt årshjul på bygning 

 

5 

min. 

Tilde træder ind i 

bestyrelsen i stedet for 

Inger som er trådt ud. 

Marlene – bliver 1. supp. 

Og Vim bliver 2. supp. 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Tilde 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Janni Damborg Bruun  

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster Michael Bitsch 



Side 5 

 

 

__________________________________________ _____________________________________________ 

Pia Petersen (suppleant for Henrik Degn)     

 

_____________________________________________     ______________________________________________ 

   

 

__________________________________________ _______________________________________________ 

  

 

  

 

Møder i skoleåret 2018/2019:  

 

D. 21.08 / D. 26.09 / D. 08.11 / D. 04.12 / D. 16.01 / 28.02 / D. 09.04 / D. 15.05 / D. 13.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 6 

 

Årshjul Skolebestyrelsen Ørum Skole 2018-19 
 

Årshjulet er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.  

 

 

AUGUST – SEPTEMBER – OKTOBER JANUAR – FEBRUAR – MARTS 

- Opstart ny SB 

- Deltagelse forældremøder på årgangene 

- Forældrerådsmøde 

- Indsatsområder/Skolens vision 

- Budgetopfølgning 

- Afklar ’Kortere skoledage indskoling’ 

 

- Skolens regnskab 

- Trivselsmåling 

- Princip for Åben Skole 

- Tilsyn principper 

- Forældrerådsmøde 

 

OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER APRIL – MAJ – JUNI 

- Næste års budget (2019) 

- Kvalitetsrapport 

- Nationale testresultater 

- SB Beretning 

- Indskrivning 

- Budgetopfølgning 

- Principper 

 

- Budgetopfølgning 

- Kommende skoleårs planlægning 

- Timefordelingsplan 

- Planlægning SB på forældremøder ved opstart nyt skoleår 

- Evaluering årets SB møder og kommende års mødeplan 

 


