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Dagsorden og referat 
Dato:  

22.10  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, 

Rie Ernst, Peter Hellwing. 

Sofie Sarsberg Just og Maja Thamer Kamel Alwan 

 

 

Anette Smidt, Maria Frimand Andersen og Dorthe Klitgaard 

 

 

Forbered:  Se vedhæftning omkring principper og omkring det lovpligtige 

forslag.  

  

Afbud:  

Fraværende: Charlotte Jensen, Henrik Degn 

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 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 

AULA er gået i luften. Der har 

været få henvendelser fra 

forældre. 

 

Ledelsen arbejder med 

sammenhængsmodellen. 

 

På baggrund af projekt 

”vidensproducerende skoler” 

er Ørum skole med i en ny 

bog som er skrevet på 

området. 

 

Motionsdagen forløb rigtig 

godt og den blev officielt 

afsluttet i mandags. 

 

Anette har været opsøgende i 

forhold til kontakter til åben 

skole.  

 

Der er terminsprøver i uge 

47. 

 

TOPI-opfølgning af 

handleplaner er overstået i 

denne omgang. 

 

Der er snart praktik (uge 48) 

– mange har fundet 

praktikpladser. 

 

SFO har haft samarbejde 

med FDF – og det har været 

rigtig godt. Et nyt tiltag er at 

SFO går i hallen. 

 



Side 3 

Juleplanlægningen er sti sfo 

er startet.  

 

Elevrådet har planlægger en 

juledag for gul og grøn. 

Byrådsdagen skal nærmer 

planlægges på fredag. 

 

Peter Hellwing har meddelt, 

at han på grund af tidspres 

træder ud af bestyrelsen. 

Malene træder ind i 

bestyrelsen i stedet for Peter. 

 

Malene og Tilde deltager i 

landsmøde. 

3.  Ordførerskaber  

 

Orientering fra de forskellige 

ordførerskaber. 

Bordet rundt 15 Der er indgået budgetforlig i 

Viborg. Byggeriet af 

børnehave og skole er 

fastholdt. 

 

4.  Forslag til arbejde med 

principper 

Forslag til at arbejde med at skrive de 

8 lovpligtige principper ned med 

udgangspunkt i det vi har. 

At drøfte dette og nedsætte en 

arbejdsgruppe til dette arbejde. 

Janni orienterer omkring forslaget.  

Se vedhæftning  

15 Der er 8. principper som 

skolen skal have jf. 

skolelovgivningen. Der er 

forslag om, at alle principper 

slettes og der laves 

principper jf. lovgivningen. 

Principperne laves ens i 

opsætning og brevpapir mv. 

 

Herefter vurderes, hvad der 

ellers skal være principper 

for.  

 

Mange af principperne er af 

ældre dato. 



Side 4 

Malene, Janni, Maria og Rie 

deltager i arbejdet. 

5. Kontaktforældre og 

fællesforældrerådsmøde  

Drøftelse af hvad vi gør og hvem gør 

hvad. 

V/ Tilde  15 

 

Næste fælles 

forældrerådsmøde er i 

december.  

 

For at få repræsentation fra 

alle klasser – bør 

skolebestyrelsens 

medlemmer tage kontakt til 

ikke repræsenteret klasser. 

 

Eksempel på emne der skal 

deles på disse møder er – 

lejrtur, blå mandag, 

klassearrangementer 

6. Byggeproces  Orientering  V/ Maria  10 Vi har modtaget 

procesbeskrivelse for 

byggeprocessen.  

1 byggemøde er 8.1.20 fra 

13 – 16 på rådhuset. 

Materiale omkring 

byggeprocessen videresendes 

til skolebestyrelsen. 

 Pause   15  

 Dialogmødet om 

skolestruktur. 

Hvordan forholder vi os til 

skolestruktursdebatten og 

henvendelse fra Hammershøj 

Tilbageløb fra Tilde og Janni samt 

diskussion omkring det. 

60 Hvordan sikrer man den høje 

kvalitet i forbindelse ny 

skolestruktur. 

 

Politikkerne er udfordret af 

demografi og faldende elevtal 

– og det bliver 

udkantsskolerne presset i. De 



Side 5 

små skoler kan med fordel 

selv tage initiativ til at 

samarbejde med andre 

skoler.  

 

Skolebestyrelsen kan med 

fordel gå positiv ind i 

processen og det kan 

generere nye ideer til at drive 

fremtidens skole med høj 

niveau. 

 

Sammenhængsmodellen skal 

dog også indtænkes i 

arbejdet. 

8. Evt.  

 

 

  

 

 Konstituering 

Høring af busruter 

Forældremøde 

AULA 

Forældrerådsmøde 

Administration og 

tekniskservice 

Trivselsmåling opfølgning 

 

Hvordan håndterer skolen 

selvskade. Ved personalet 

nok om området? Det er et 

stadigt voksende problem. 

 

Er det muligt at kræve at 

skolebussen har 

sikkerhedsseler til alle børn. 

Kan skolen evt. altid bestille 

busser med seler ved 

selvarrangerede ture. 

 

 



Side 6 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

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 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 7 

 

 

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 

 

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 

 


