
 

 

 

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:16.01 

2018 

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, 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, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

Forbered:  

Læse kvalitetsrapport. 

Læse Brochure med værdierne –lave rettelser i hæftet så Joan kan få dem.   

Afbud: Henrik Rydal, Carsten Mikkelsen, Anna Sofie 

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 fra 

sidst 

Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 

min. 

Godkendt 

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

til skriftlig orientering. Ikke 

debatpunkt. 

10 

min. 

Maria orienterede kort.  
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3.  Kvalitetsrapport / SB 

årsberetning 

Kvalitetsrapport og årsberetning 

 

Orientering af kvalitetsrapport og års 

beretning. 

10 

min. 

Kvalitetsrapporten er færdig 

og indsendt. Den er konkret 

på specifikke punkter. Der 

skal bla. arbejdes med  

forældresamarbejde, Lære at 

lære samt 

vidensproducerende skoler. 

Dokumentet skal bruges som 

grundlag for årets arbejde. 

4.  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. 

På mødet opfordrede 

skolebestyrelsen til, at de 

fremmødte forældre skulle 

give deres tanker omkring 

forældresamarbejde på Ørum 

Skole. De skulle forholde sig 

til spørgsmålet: ”Hvordan ser 

I forældresamarbejdet?” 

 

Bestyrelsen skabte et 

overblik over de afleverede 

udsagn om 

forældresamarbejdet. Maria 

tager udsagnene med til 

lærerne, som laver et udspil 

og hvilke prøvehandlinger der 

kan laves i næste skoleår.  

Der nedsættes herefter en 

arbejdsgruppe i 

skolebestyrelsen, som 

løbende i foråret skal 

behandle punkterne. 1. 

prioritet har punkterne 

forældremøder og 

forældresamtaler, idet dette 

skal indgå i planlægningen af 

næste skoleår.  
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5.  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. 

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 er på valg. 

 

Skolefest – hvad skal vi der? 

 

30 

Min 

 

Materiale blev udleveret.  

6.  Velkommen til Ørum skole – 

værdi brochure 

Færdiggørelse af brochure.  Rettelser og ændringer skal laves og 

skrives i hæftet så Joan kan få dem 

med hjem. 

Vi drøfter indholdsmæssige 

ændringer. 

10. 

min 

Kommentarer sendes til Joan. 

7.  Orientering om Ansættelse af 

lærer 

Orientering om personalet.   5 

min 

Maria orienterede om 

nyansættelse. 

 

8.  Økonomi 

 

Gennemgang af forventet status for 

året og budget forventninger fremad 

Dorthe fremlægger og Maria 

fremlægger Proces og tidsplan. 

10 

min. 

Plan som er godkendt af L-

MED blev fremlagt. 

9.  EVT    10 

min. 

Ombygning af gl. skole. Maria 

og Tommy skal have møde 

med Jørgen Kock.  

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen    Peter Hellwing 
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_____________________________________________ ____________________________________________ 

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.  

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  -   
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