
 

 

 

Gl. Tjelevej 10, Ørum  •  8830 Tjele  •  Tlf. 87 87 27 20   

E-mail: skole.oerum@viborg.dk   •  www.orumskole.dk 

ØRUM SKOLE 
 

 

Dagsorden og referat 
Dato: 11.10 

2017 

Tid: 19.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder: Charlotte Jensen 

Mødedeltagere: Charlotte Jensen (formand), Jørgen Winther Øster 

(næstformand), Peter Hellwing, Pia Reckweg, Joan Brønnum Kvist, Jakob 

Kofoed Christensen, Vivi Ruseng Hansen, Henrik Rydal og Henrik Degn. 

Anna Sofie 8.kl og Anders 9.kl  

 

Maria Frimand Andersen og Dorthe Klitgaard. 

Forbered:  

Læs/skimme helhedsplan 

Læs / skimme trivsel politik ( min udgave tænker der mangler noget, vil du 

Joan evt sende dit ud ) 

Afbud:  

Fraværende: Jakob Kofoed Christensen, Peter Hellwing, Jørgen Winther 

Øster. 

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 fra 

sidst 

Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 

min. 

Referat godkendt. 

2.  Meddelelser Orientering om forhold på skolen. Korte meddelelser, som ikke egner sig 

til skriftlig orientering. Ikke 

debatpunkt. 

10 

min. 

Maria orienterede. Lærerne 

og elever informerede. 

Formanden orienterede. 
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3.  Hvordan kommunikere vi 

med hinanden.  

• Forældre- forældre 

• Skole- forældre 

• Skolebestyrelse – 

forældre / forældreråd 

At have nogle holdninger evt 

retningslinjer for det.  

 Drøftelse af det og evt beslutning 30 

min. 

Punktet er drøftet. Gl. praksis 

fastholdes på nuværende 

tidspunkt. Punktet drøftes på 

møde hvor bestyrelsen er 

fuldtallig. 

 

Maria melder nuværende 

praksis ud. 

4.  Trivselspolitik Plan for færdiggørelse og 

markedsføring 

Vi snakker det der er lavet igennem 

og drøfter markedsføring samt laver 

en plan for det.  

20 

min. 

Joan færdiggør materialet og 

udarbejder en pjece. Der 

laves en tilføjelse mht. 

trivselsmålinger. 

5.  Skolebestyrelsen PR Vi havde følgende punkter på fra 

sidste gang – hvordan realisere vi 

det? 

 

 Evt. lave ”åbent 

skolebestyrelsesmøde”. 

 

Kontakt til forældrerådene. 

 

Pr. for skolebestyrelsen. 

 

Få fortalt ”den gode historie fra 

skolebestyrelsen?  

 

Aftaler omkring dette 15  

min. 

Charlotte undersøger 

muligheden for at afholde et 

åbent skolebestyrelsesmøde. 

 

Der arrangeres nyt møde 

med klassernes 

forældrerådene. 

 

Der tages billeder af 

bestyrelsen på næste møde. 

 

Joan skriver nogle linjer 

omkring dagens møde – som 

bliver udsendt til alle 

forældre. 

6.  Helhedsplan for Ørum Skole Orientering og opfølgning på denne.  Hvordan arbejder vi ind i dette. 

Holder den plan der er lavet endnu? 

Hvordan skal vi være strategiske og 

vedholden over for politikerne og 

budgetet.  

10 

min 

Udsættes til næste møde 
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7.  Årshjul At gennemgå den færdige udgave Kort gennemgang af årshjulet 10 

min 

Der er udleveret udkast til 

årshjul. Punktet drøftes igen 

på næste møde. 

8.  Ansættelses datoer til 

pæd.leder stilling  

Orientering om dette. Følgende deltager: Charlotte, Vivi, 

Peter, supp: Pia 

Skolen: Pia, Henrik og Rie 

10 

min. 

Den 14.11.17 og 28.11.17 er 

der samtaler. 

Ansøgningsfrist 3.11.17 

 

9.  Forslag om oplægsholder Oplægsholder evt sammen med 

årsberetning og kvalitetsrapport 

Forslag om at booke Sofie Münster 

sammen med børnehave og 

årsberetning /kvalitetsrapport  

5 

min 

Der er opbakning fra 

bestyrelsen til et 

arrangement. 

10.  Eventuelt, herunder forslag til 

punkter til næste møde 

Punkter til næste møde: 

 

Muligheder for SB at påvirke/influere 

lokalpolitikere op til kommunalvalget. 

Skole og Forældre har et indspark til 

dette. 

Årsmøde i skole og forældre. 

 

 

5 

min. 

Der skal indskærpes – at 

forældreråd kan komme i 

besiddelse af tavshedsbelagte 

oplysninger. Noteres under 

princip for skole-hjem 

samarbejde. 

 

Der skal på et senere møde 

drøftes omkring forventninger 

til forældre. 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Peter Hellwing 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Pia Reckweg  Vivi Ruseng Hansen 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Jakob Kofoed Christensen 
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__________________________________________ _____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster      Johanna Karolina Höglund 

 

_____________________________________________     ______________________________________________ 

Henrik Rydal  Henrik Degn 

 

__________________________________________ _______________________________________________ 

  

 

  

 

Møder i skoleåret 2017/2018:  

D. 28.08 – D. 12.09 –D. 11.10 – D. 30.11 (julefrokost) – D. 16.01 – D. 28.02 – D. 5.04 – D. 2.05 – D. 14.06 (Sommerfrokost) 

D. 5.10 Fælles forældrerådsmøde 17 – 19.  

D. Dialogmøde på Ungdomsskolen den 18. september fra kl. 17.30-20.00. Mødet er et fællesmøde for både dagtilbud, skoler og familie og 

rådgivning. Invitation på skoleområdet gælder for bestyrelsesformand, næstformand samt skoleleder. 

D. 14.11 kl. 12.30 – 13.30 Kvalitetsrapport – dialog møde for Bestyrelsesformand + TR lærer/PÆD.  

 

0. klasse  -  Vivi 

1. klasse  -    

2. klasse  -  Jørgen og Joan  

3. klasse  -  Charlotte 

4. klasse  -  Vivi 

5. klasse  -  Charlotte 

6. klasse  -  Peter 

7. klasse  -  Joan og Jørgen 

8. klasse  -  Pia og Jacob 

9. klasse  -   

 


