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Dagsorden og referat 
Dato:  

26.09 2019 

Tid: 

18:30-21.00 

Sted:  

Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder:  Tilde Christensen 

Mødedeltagere: Jørgen Winther Øster, Joan Brønnum Kvist, Tilde Netra 

Lykkegaard Christensen, Janni Damborg Bruun, Michael Bitsch, Malene Hald,  

Henrik Degn, Charlotte Jensen, Pia M. Pedersen. 

Maja Thamer Kamel Alwan og Sofie Sarsberg Just. 

 

Maria Frimand Andersen og Dorthe Klitgaard 

 

 

Forbered:  Se vedhæftning omkring principper. 

  

Afbud: Peter Helwing, Anette Smidt, Rie Ernst 

Fraværende:  

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Tid 

min 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem, hvad, 

hvornår) 

1.  Godkendelse af referat Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning 5 Referatet er godkendt. 



Side 2 

2.  Meddelelser Orientering; emner der giver 

anledning til yderligere drøftelse må 

tages som pkt. til næste møde 

Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

 

 

15 

Ledelsen har været på 

seminar omkring 

sammenhængsmodellen.  

 

4 klasse er på lejrtur ”kend 

dit land”.  

 

Elevrådet har haft møde, 

hvor de har drøftet: 

Skoleboden – madhold, som 

laver mad og kan sælges i 

middagsfrikvarteret. 

 

Der skal være kagedyst – 

med salg af kager. 

 

Filmaftner – for de 3 

afdelinger. 

 

Loppemarked –  

 

Byrådsdag – elevrådet vil 

søge om penge til en lejrskole 

for hele skolen. Det er ideen, 

at pengene herfra samt fra 

loppemarked og kagesalg 

skal gå til lejrturen. 

 

Ønske nr. 2 til byrådsdagen 

er hyggemøblement til 

klasselokalerne. 

 

HDS - valghold har været 

med på Mercantec i Viborg. 

Her var muligheden for at 

spise i kantinen – og det blev 

flittigt benyttet.  



Side 3 

3.  Ordførerskaber  Orientering fra de forskellige 

ordførerskaber. 

Bordet rundt  Lokalplanen med ny-

/ombygning af børnehave og 

skole skal endelig behandles i 

næste uge.  

 

Skolestrukturen i Viborg 

kommune er til debat i 

medierne. 

 

Drøftelse af de manglende 

tilmeldinger til 

forældrerådsmødet. 

Bestyrelsen fordeler 

klasserne imellem sig, og 

bestyrelsesmedlemmerne vil 

signaler på forældremøder, at 

den forventer at 

forældrerådmedlemmerne 

deltager. 

 

Forældrerådsmøderne kan 

måske med fordel rykkes 

senere hen på året. 

 

Der skal gøres mere reklame 

for møderne. 

 

Næste forældrerådsmøde 

planlægges til 3. december 

2019 

 

Skole og forældre har sendt 

høringssvar vedrørende 

sprogtest. 

 

Skole og forældre vil køre 

kampagne på at skolerne skal 

have en 



Side 4 

undervisningsmiljørepræsent

ant. Elevrådet har drøftet det, 

og de arbejder videre med et 

valg. 

 

Information omkring skolebus 

 

Åben skole / forældre bank. 

Anette har igangsat arbejdet 

med kontakt til bypedeller, 

idrætsklubben og 

erhvervslivet.  

4. Økonomi Ørum Skole Opfølgning på budget 2019 

Opfølgning på budget 2020 

Dorthe og Maria orienterer.  10 Dorthe og Maria har 

orienteret omkring budget 

2019 og 2020 samt kort 

omkring 2021. 

5. Forældremøder  Opsamling på forældremøderne Evaluering af form og indhold samt 

makkerordningen. 

20 

 

Positive tilbagemeldinger – 

godt med mad, pasning og 

mødernes indhold.  

 

Makkerordningen blev i de 

fleste klasser godt modtaget. 

 

Tidspunktet kan udfordre 

nogle forældre. 

 

Kan man gøre noget, for 

forældrekontakt når der 

starter nye børn.  

 

Mht. information til elever og 

forældre om nye elever – der 

tager Maria punktet med på 

personalemøde, sådan at der 

sker ensretning.  

 



Side 5 

Det giver god mening at lave 

trivselsarbejde. Speeddating 

Vurderes mest relevant i de 

mindre klasser. 

 

Medarbejderne føler, at de 

går glip af information – hvis 

de skal være i flere klasser 

samme aften. Forældre med 

flere børn på skolen kan 

opleve samme udfordring. 

 

6. Forældrerådsmøde  Opsamling på forældrerådsmødet Tilbagemelding fra forældrerådet. 

Opsamling herpå.  

20 Mødet blev aflyst på 

baggrund af for få tilmeldte. 

 Pause    15  

6. Principper  Opfølgning på principper. 

 

Tilde og Malene fremlægger deres 

tanker om principperne. Se 

vedhæftet.  

Janni fremlægger princip om 

kommunikation.  

Diskussion og stillingtagen 

efterfølgende i forhold til hvad 

udvalget skal arbejde videre med.   

50 Principperne skal gennemgås 

og løbende opdateres. 

 

Punktet udskydes til næste 

gang 

http://www.google.dk/url?sa

=t&rct=j&q=&esrc=s&source

=web&cd=2&ved=2ahUKEwj

R2Oqni-

_kAhUEK1AKHX4dDGIQFjABe

gQIARAC&url=http%3A%2F

%2Fskole-

foraeldre.dk%2Fsof-pdf-

generate%2F5570&usg=AOv

Vaw2t26-_jSDlo7FtGiTa4cTB 
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Side 6 

 

7. Dialogmøde  Orientering  Orientering omkring det.  

Afstemme hvem der kan komme med.  

 Janni og Tilde deltager. 

8. Evt.  

 

 

Pkt. til kommende møder: Lærernes dag  
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Konstituering 

Høring af busruter 

Forældremøde 

AULA 

Forældrerådsmøde 

Administration og 

tekniskservice 

Trivselsmåling opfølgning 

 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen   Tilde Netra Lykkegaard Christensen 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Janni Damborg Bruun  

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster Michael Bitsch 

 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

Peter Hellwing  Malene Hald  

                      

_____________________________________________     ______________________________________________ 

Henrik Degn  Rie Ernst 

  

 



Side 7 

Møder i skoleåret 2019/2020:  

d.13.08 – d.  26.09 – d. 22.10 – d. 03.12 – d. 14.01 - d. 5.02 – d. 19.03- d. 13.05 – d. 16.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul Skolebestyrelsen Ørum Skole 2019-20 
 

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 

- Opfølgning på trivselsmåling  

 

- Skolens regnskab 

- Trivselsmåling 

- Princip for Åben Skole 

- Tilsyn principper 

- Forældrerådsmøde 
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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 

 


