
 

 

 

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:30.11 

2017 

Tid: 18.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Henrik Rydal 

                                       

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:  

Kvalitetsrapport- skimte den igennem. 

Afbud: Dorthe 

Fraværende: 

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 
Tid 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 

hvornår) 

 

Julefrokost 
At spise julemad  

At snakke sammen 
 

18 

– 

19 

 

1.  Godkendelse af referat fra 

sidst 

Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 

min. 

Intet referat bliver sendt ud. 



Side 2 

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

til skriftlig orientering. Ikke 

debatpunkt. 

15 

min. 

Der er ansat en ny 

pædagogisk leder. 

 

Aftale omkring pædago -

faglig leder næsten på plads. 

 

Info. Om oplægs holder af 

Søren Tvile.  

 

Nyt fra elevråd: filmdag for 

indskolingen.  

 

Ønske om nye møbler og 

gardiner i mellemtrin og 

udskoling. 

 

Skolebus kører for tidligt ca. 

2 min før. Dette betyder at 

nogle børn ikke når bussen.  

 

Elevrådet er nu meldt ind i 

elevforeningen. 

 

Grøn afd. Får nyt gulv.  Gul 

har fået nogle lærings 

klistermærker på gulvene.  

 

Transportpuljen bliver fornyet 

primo 2018, og der bliver 

Smidt 500.000 kr. mere i 

puljen.  

 

Bruge ældre til cykelprøve 

som poster.  

 

Forsalg omkring et skrive -

kursus i dansk 

’’jobansøgninger’’. 



Side 3 

3.  Økonomi 

 

Gennemgang af forventet status for 

året og budget forventninger fremad 

Dorthe fremlægger og derefter 

drøftelse af det.  

20 

min. 

Orientering.  

4.  Kvalitetsrapport / SB 

årsberetning 

Orientering omkring Kvalitetsrapport  

Orientering af dialogmøde med 

Skolechefen. 

Drøftelse af kvalitetsrapport 10 

min. 

Kvt rapport bliver en status 

på den igangværende tiltag. 

Kvt. Rapport skal være 

færdig til januar 2018.  

Punktet kommer på til næste 

sb. Møde 16-01-18. 

5.  Opfølgning på Fælles 

forældremøde 5/10 

Opfølgning på 

forældremøder. 

At få samlet op fælles forældremøde. 

At få startet en proces op om det 

gode forældremøde. 

Charlotte fremlægger de besvarelser 

forældrene har lavet. 

Herefter proces på det.  

30  

min. 

Udskudt til næste møde. 

 

6.  Valg til SB At få lavet en skriftlig procedure. 

At få overblik over hvem, hvad og 

hvornår på valg-siden. 

Charlotte fremlægger sine tanker og 

vi arbejder ud fra dette. 

20 

min 

Der er forslag omkring 

elektroniskvalg. 5 på valg til 

den næste skolebestyrelse. 

Peter H er tov holder omkring 

ny skolebestyrelse sammen 

med Charlotte. Pia, Vivi, 

Joan, Jacob, Inger. Punkt 

kommer på til næste sb. 

Møde og skal planlægges der.   

7.  Kortere skoledage Arbejde med kortere skoledage i 

udskoling og evt mellemtrin. 

Charlotte og Maria fremlægger et 

forslag.  

Der skal tages en beslutning om det. 

10 

min 

Ma orienterer omkring svar 

fra forvaltning, som beskriver 

at det er skolebestyrelsens 

ansvar at vedtage kortere 

skoledag. 0 timer i 

indskolingen, 3 timer til grøn 

og 3-5 timer til blå afd. Som 

mulighed. Elevrådet vil gerne 

de kortere skoledag. Forslag 

om 2 lærerordning eller 

tilvalg af lektiecafe bliver 

diskuteret.  

 



Side 4 

Konklusion: Det bliver taget 

op på et sb. Møde til foråret. 

Hvor ledelse og lærer 

fremlægger mulige forslag.   

8.  EVT    10 

min. 

-Åbenskole praktik? 

 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Peter Hellwing 

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Pia Reckweg  Vivi Ruseng Hansen 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Jakob Kofoed Christensen 

 

__________________________________________ _____________________________________________ 

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.  



Side 5 

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  -   

 


