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Dagsorden og referat 
Dato:  

8.11.2018  

Tid: 19.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder: Charlotte Jensen 

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

Brønnum Kvist, Tilde Christensen, Janni Damborg Bruun, Michael Bitsch, Rie 

Ernst, Henrik Degn. 

Elevråd: Line Andersen og Julie Borup  

 

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

 

 

Forbered:   

Afbud:  

Fraværende:  

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 
Tid 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 

hvornår) 

1.  Godkendelse af referat. Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 

min 

Godkendt 



Side 2 

2.  Meddelelser Orientering Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

20 

min. 

Maria informerede om møde 

med kommende forældre til 

0. klasse i 2019. Det var et 

godt møde. Børnehaven 

deltog i mødet og fortalte om 

overgange. 

Der er lavet tiltag til inklusion 

i mellemtrinnet. 

6. årgang er gået videre i 

Edisson-konkurrencen. 

Der er terminsprøver i næste 

uge. Der er tale om fælles 

prøver i hallen.  

Udskolingen skal snart i 

praktik. Der mangler stadig 

praktikpladser. 

Co-teaching er kommet godt i 

gang. Lærerne synes det er 

godt med feed-back. 

Elevrådet er i gang med at 

forberede møde med byrådet. 

De er endvidere i gang med 

projekter for eleverne i grøn 

og blå. Det lille elevråd 

planlægger en julefest. 

3.  Udviklingsprojekt Ørum By Tilbagemelding og hvor er vi nu og 

hvilken betydning har det for skolen. 

 Jørgen/Eleverne/andre deltagere 

giver en tilbagemelding.  

10 

min 

8. oktober – workshop. Der 

var forskellige områder – der 

kunne arbejdes med. 

 

Der blev bla nævnt: Fut-

dalen, kunststofbane, lys på 

baner, torv ved brugsen osv. 

 

Der skal evalueres på de 

områder som er kommet 

frem – hvor der skal arbejdes 

videre med det bedste ting, 
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hvor man har fået gode 

erfaringer. 

 

Det er vigtigt, at bestyrelsen 

holder politikkerne i 

landdistrikt rådet fast på, at 

ombygningen af Ørum skole 

fastholdes i budgettet for 

Viborg kommune. 

4. Bestyrelseskursus ved Viborg 

Kommune 

Giver det anledning til at ændre noget 

eller gør noget andet i 

Skolebestyrelses arbejdet.  

Rie og Tilde giver tilbagemelding og 

derefter evt. drøftelse. 

30 

min 

Der blev informeret om, hvad 

man skal, må og kan når man 

er med i en skolebestyrelse.  

 

Der var en skoleleder som 

fortalte samarbejde med 

erhvervslivet, og hvad det 

skal bruges til. 

 

Kunne man evt. have en 

samarbejds – 

skolebestyrelse, som man 

eventuelt kunne vidensdele 

med.  

 

Maria udsender slides fra 

mødet. 

 

Skole og forældre har et e-

kursus som foregår online. 

Hvert modul varer ca. 15. 

minutter. Charlotte sender 

link til modulerne. 

 

Til næste bestyrelsesmøde, 

vises et – to af modulerne. 
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5. Forældremøder efteråret 

2018 

Evaluering af forældremøderne. 

Hvad er et godt forældremøde ud fra 

det I har oplevet og det I tænker er 

vigtigt for forældresamarbejdet.   

Opsamling og evaluering til brug 

fremadrettet. 

 

20  

min 

Kan der laves nogle udsagn 

om hvad der er blevet sagt 

på forældremøderne. Hvad 

fungerer / hvad skal der mere 

af til brug i 

forældresamarbejdet. 

 

• Der var meget 

faglighed på mødet og 

ikke så meget til 

trivsel. Kunne der 

være mere tid til at 

snakke trivsel mellem 

forældrene. 

• Forældrene blev delt i 

2 og der var god tid til 

at snakke og skabe 

relationer. 

• Forældremøderne skal 

ikke bruges til at kigge 

på MEE-book.  

• Den gode historie skal 

fortælles på alle 

forældremøder. Gerne 

nye historier hver 

gang. 

• Lærerne må gerne 

fortælle noget om 

hvor eleverne fagligt 

skal hen på et 

overordnet plan og 

hvilke hovedemner 

der skal være det 

kommende skoleår. 

Der kan differentieres 

for klassetrinnene. 

• Kan planerne evt. 

sendes ud med 
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dagsordenen, så kan 

forældrene spørge ind 

til dem. 

• Ærlighed – og 

sandhed også omkring 

de svære ting. 

• Det virker at snakke 

om de svære ting, og 

kan lukke ned for 

problemer forældrene 

indbyrdes  

• Det er godt at 

forældrene bliver 

samlet i små grupper 

og snakker om 

forudbestemte cases. 

 

Carsten har samlet nogle af 

virkningsbestemningsskemae

rne. Han fortalte kort 

omkring det som er skrevet 

på skemaerne. 

 

Trivselsdage – bør de kaldes 

noget andet.  

 

 

6. Dialogmøde med Børne og 

Unge udvalget Viborg 

Kommune 

Orientering om Co-teaching og 

opsamling fra mødet. 

Maria og Charlotte orienterer 10 

min 

Maria og Charlotte har været 

til dialogmøde omkring co-

teaching. 

Bekymringen i udbredelsen af 

2-lærerordningerne, da det er 

dyrt for skolerne. Der skal 

følge ressourcer med, hvis 

det skal udbredes. 
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Det tyder på, at der er 

politisk velvilje for at alle 

skoler skal have co-teaching. 

 

7. Økonomi Status på Skolens økonomi. 

Økonomi 2019 – hvordan ser det ud. 

Orientering fra Dorthe ang. status.  

Orientering og drøftelse af 

fremadrettet budget for 2019.  

 

20 

min. 

Der er ikke nyt ift. Økonomi. 

Der er møde med 

økonomikonsulenten i næste 

uge.  

8. EVT    

 

 

Punkter til næste møde:  

Besked system. 

Evt årshjul på bygning 

Hovedpunkter med skole og forældres 

årsmøde. 

 

5 

min. 

Kan man have bestille 

busser til ekskursioner 

hvor der er seler til alle 

elever og personale. 

 

Sfo i ferier. I 

efterårsferien var der 

meget få elever fremmødt 

på trods af flere tilmeldte. 

Kan man drøfte hvad man 

skal gøre. 

 

Skolen har fået lovning på 

renovering af toiletter i 

Grøn. Der kommer nye 

døre i grøn. Vi arbejder 

stadig på at få 

lyddæmpning i grøn 

fællesrum. Vi skal have 

nyt tag på indskolingen. 

Der skal nye lofter og lys 

på kontorgangen og 

væggene skal 

vandskures. Der skal ny 

gulvbelægning på Marias 

og Carstens kontor. 
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Jørgen fortæller, at det er 

hans oplevelse, at vores 

elever, som går til 

vidergående uddannelser 

er utroligt godt forberedt 

på det som kommer på 

eks.vis de gymnasielle 

uddannelser. 

 

Næste møde er 4.12 kl. 

18.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Tilde Christensen 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Janni Damborg Bruun  

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster Michael Bitsch 

 

 

__________________________________________ _____________________________________________ 

Henrik Degn                            Rie Ernst  

 

_____________________________________________     ______________________________________________ 

Peter Hellwing   

 

__________________________________________ _______________________________________________ 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 


