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Dagsorden og referat 
Dato:  

4.12 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:  Kigge kvalitetsrapport – især årsberetning. Den er vedhæftet. 

Dialogbaseret aftale: Kigge ind i de 4 indsatsområder – de 4 øverste felter. 

Den er også vedhæftet. 

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 

Referat er ikke udsendt med 

dagsorden. Det kommer 

sammen med det nye referat 

lige efter dette møde. 



Side 2 

Bemærkninger skal indsendes 

inden næste møde, hvor det 

bliver godkendt. 

2.  Meddelelser Orientering Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

15 

min. 

Der var en rigtig god 

klippedag den 30.11.18. 

Maria stod for arrangement i 

grøn. 

Terminsprøver og 

erhvervspraktik er forløbet 

rigtig godt. 

Blå har været til teater den 

30.11.18. 

Elevrepræsentanterne syntes 

det var okay.  

Elevrepræsentanterne har 

været til byrådsdag og de 

kom desværre ikke hjem med 

tilskud til et projekt som 

styrker sammenholdet.  

Elevrådet har holdt 

juleklippedag for gul/sfo – 

det var en god dag. 

3.  Dialogbaseret aftale / 

kvalitetsrapport / 

årsberetning 

Drøfte dialogbaseret aftale og 

kvalificere den ud fra et SB 

perspektiv. 

 

Plan og emner til årsberetning. 

Gruppedialog omkring de 

indsatsområder. Disse skal være læst 

inden mødet. Opsamling og 

tilbagemelding. 

 

Charlotte sætter denne proces i gang.  

30 

min 

Den dialogbaserede aftale 

skal danne grundlag for 

kvalitetsrapporten. Den skal 

være 4 årig. 

 

Lave en ”forældrebank” – 

frivilligt – hvor forældrene 

kan byde ind med div. I 

forhold til praktik, 

undervisning, åben skole mv. 

 

Foreslag om ”forældre-

makker-ordning”. Eventuelt 

som et princip for skolen. 



Side 3 

Forældretema aften – hvor 

strategierne bliver 

præsenteret. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne 

sender mail til Charlotte – 

med ideer / emner til 

årsberetning. Deadline – 

31.12.18. 

 

4. Årsmødet Tilbagemelding fra årsmødet. Janni og Michael orienterer. 

Charlotte samler op, om der er noget 

der skal arbejdes med.  

15 

min 

Det var en positiv oplevelse, 

og man fik gode ideer som 

man kunne bringe med hjem. 

Foreningen har mange 

ildsjæle og man hørte om 

mange forskellige måder at 

drive skoler på med 

forældreindflydelse. 

 

Der skal dato for anti-

mobbestrategi.  

5. Organisering af SB og årshjul  

samt aktiviteter.  

At uddelegere og tage ansvar for 

forskellige områder. 

 

Charlotte orienterer og sætter 

processen i gang. 

30  

min 

Charlotte foreslår at 

bestyrelsen fordeler 

”ordførerskaber”, som man 

har ansvaret for området.  

 

Der kunne også på mødet 

være en som styrer tiden og 

hvem der gerne vil have 

ordet, samtidig med at 

Charlotte styrer mødet. 

 

Inden den 31.12.18 – kan 

medlemmerne sende 

områder. Carsten og 

Charlotte udarbejder en liste, 



Side 4 

som drøftes og 

arbejdsopgaver fordeles på 

næste møde. 

6. Bygning og proces for det Hvordan skal SB deltage i denne 

proces.  

Orientering om møde med forvaltning 

samt drøftelse af indflydelse ved MA.  

10 

min 

Der har været møde med 

forvaltningen omkring 

byggeriet på skolen.  

 

Der skal bygges ny 

børnehaven – og kan der 

tænkes fælles rum/arealer. 

 

7. Økonomi Status på Skolens økonomi og 

fremtidens organisering. 

Økonomi 2019 – hvordan ser det ud. 

Orientering fra Dorthe ang. status.  

Orientering og drøftelse af 

fremadrettet budget for 2019 og hvad 

kan det betyde for organiseringen.  

 

10 

min. 

Maria og Dorthe orienterede 

omkring budget 2019. 

Inden næste bestyrelsesmøde 

udsendes udkast til budget 

2019 og sammenligningstal. 

8. EVT   Orientering om besøg af politikker til 

dialogmøde i februar.  

 

 

 

Punkter til næste møde:  

Besked system. 

 

5 

min. 

Der bliver et møde med 

politiker på Ørum skole. 

Der kommer nærmer info. 

 

Skolen har modtaget 

statistik for antal elever i 

skoledistriktet der går på 

fri / privatskole. Overvej 

tiltag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 5 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Tilde Christensen 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Janni Damborg Bruun  

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster Michael Bitsch 

 

 

__________________________________________ _____________________________________________ 

Henrik Degn                            Rie Ernst  

 

_____________________________________________     ______________________________________________ 

Peter Hellwing   

 

__________________________________________ _______________________________________________ 

  

 

  

 

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 

 


