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Dagsorden og referat 
Dato:  

28.02 2019 

Tid: 19.00 - 21.00 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder: Charlotte Jensen 

Mødedeltagere: Charlotte Jensen, Tilde Netra Lykkegaard Christensen, Janni 

Damborg Bruun, Malene Hald, Rie Ernst, Henrik Degn. 

Elevråd: Line Andersen og Julie Borup  

 

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

 

 

Forbered:   

Læse op på relevante principper og politikker.  

 

Afbud: Peter Hellwing, Jørgen Winther Øster, Joa Brønnum Kvist, Michael 

Bitsch, Line Andersen og Julie Borup. 

Fraværende:  

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Tid 

min 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 

hvornår) 

1.  Godkendelse af referat. Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 Referatet er godkendt 



Side 2 

2.  Meddelelser Orientering, hvor emner der giver 

anledning til yderligere drøftelser må 

tages som pkt. til næste møde 

Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

Evt. meddelelser fra 

ordførerskaberne.  

 

25 

Maria gav orientering 

omkring 

personalesituationen.  

Planlægningen af næste 

skoleår er igangsat. 

Der er godt gang i 

planlægningen af skolefesten. 

 

Carsten orienterede omkring 

national trivselsdag, 

skilsmissegruppe og eksamen 

2019 herunder generalprøve. 

 

Der er afholdt fastelavn i gul 

– det var en succes. 

Udskolingen har været i 

naturvidenskabernes hus – 

det var en god oplevelse og 

eleverne var så gode at have 

med. 

 

TR for lærerne har været 

samlet. De blev orienteret 

om, at børnetallet er faldende 

og borgmesteren sagde, at 

de forventede, at der i de 

kommende skoleår skal 

afskediges op mod 100 lærer. 

 

Elevrådet har været til 

cykelkampagnedag. 4-8 kl. 

skal holde ”den store 

bagedyst”.  

 

B&U-udvalget. Charlotte 

refererede fra mødet den 

26.2.19. 

 



Side 3 

3.  Forældrearrangement  At få planlagt et forældrearrangement 

hvor årsberetning bliver leveret.  

Beslutte emne/tema for arrangement 

samt hvornår det skal ligge.  

 

15 

 

Dato: 9. maj 2019 fra 17.30 

– 19.30 

 

Der tilbydes børnepasning og 

spisning. 

 

Arrangementsudvalg: Maria, 

Janni og Malene. 

 

Maria skriver i nyhedsbrev 

omkring arrangementet. 

 

Det aftales senere – hvilket 

emne der skal være for 

arrangementet. 

4. Forældrerådsmøde  Planlægning af dette møde i foråret. 

Med udgangspunkt i 

forældremakkerordningen.  

  20 

 

Dato: 9. april 2019, kl. 17-

18.30 

 

Janni og Tilde – deltager 

Indbydelse – Maria og 

Charlotte 

 

Punktet til mødet blev 

drøftet. 

Andre punkter der kan 

drøftes er:  

Forældrerådets rolle. 

Hvordan kan der skabes gode 

fællesskaber. 

5. Bevægelse på Ørum skole Der er stillet spørgsmål omkring 

mængden og kvaliteten af bevægelse. 

Janni uddyber spørgsmål og herefter 

drøftelse.  

20  Janni foreslår, at der kommer 

mere bevægelse i løbet af 

skoledagen. Der er årgange 

hvor der er positive 

oplevelser. 



Side 4 

Maria oplyste, at skolen har 

indkøbt materiale til brug for 

mere bevægelse. 

Punktet blev drøftet og det er 

vigtigt, at man er 

opmærksom på hvad 

bevægelse dækker over. Det 

er ikke højpulsøvelser – men 

et fessorløb er også 

bevægelse.  

Skolen opfylder kravene til 

bevægelse – men vil altid 

gerne være bedre og få nye 

ideer. 

6. Opfølgning på dialogmøde 

med politikkerne. 

Følge op på mødet.    

10 

Janni, Tilde, Henrik, Jørgen, 

Carsten og Maria deltog. 

 

Godt møde og alle gjorde det 

godt.  

7. Tilsyn med principperne Få lavet en proces for det.  

Evt. nedsat en arbejdsgruppe til 

princip om åben skole.  

 

Skole-hjemsamarbejdet kommer på  

næste møde.  

Dialog omkring hvordan vi laver tilsyn 

med principperne og en plan herpå. 

Huske : Antimobbestrategi; 

Opfølgning på mgl dato, nævnt ved 

sidste møde. 

 

 

20 

Udsættes til næste møde. 

8. Bus høring Til skolebestyrelser og andre 

relevante bestyrelser i Viborg 

Kommune 

 

Viborg Kommunes kontrakter 

vedrørende borgerrettet kørsel 

(skolebus-, special- og ældrekørsel) 

udløber den 31. juli 2020. Derfor er 

Hvem kan deltage på mødet d. 6.03 ? 

Hvad skal vores høring i dette være?  

 Der er oplevelse af, at 

kvaliteten af busserne er for 

dårligt. 

Der er lugt af røg, meget 

larm og ikke altid seler. 



Side 5 

arbejdet med at forberede de nye 

aftaler, der skal gælde fra 2020, sat i 

gang. 

 

Forvaltningen har haft møder med en 

række vognmænd og inddraget 

personalet på kommunens 

institutioner tæt.  

 

Nu vil vi også gerne have brugernes 

og dermed forældrenes perspektiv på 

den kørsel, der bliver leveret i dag, og 

hvordan det måske kan være i 

fremtiden. 

 

Derfor inviteres I til dialogmøde 

mellem forvaltningen og 

forældrebestyrelser på Børne- og 

Ungeområdet samt STU. 

 

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 16.30-

17.30 i Multisalen på Rådhuset, 

Prinsens Allé 5, 8800 Viborg 

 

På mødet vil I få et kort oplæg om de 

nuværende kontrakter og den 

udbudsproces, vi står overfor. 

Herefter vil vi sørge for, at I får 

mulighed for at drøfte kørselsområdet 

med hinanden og give os nogle god 

råd til det videre arbejde. Drøftelsen 

vil tage udgangspunkt i disse 

spørgsmål: 

 

1.Hvordan fungerer den kommunale 

kørselsordning for de borgere, I 

repræsenterer, helt overordnet? 



Side 6 

2.Hvad er den bedste historie, I har 

hørt om kørselsordningen? 

3.Hvad er den værste historie, I har 

hørt om kørselsordningen? 

4.Er der noget ved serviceniveauet, 

der bør ændres? 

5. Hvordan fungerer borgernes dialog 

med de kommunale medarbejdere? 

6. Hvordan fungerer borgernes dialog 

med vognmænd og chauffører? 

7.Kan I give et godt råd med til det 

kommende udbud af kørsel 

 

Vi ser frem til en god dialog! 

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Christiansen 

Direktør for Beskæftigelse, Økonomi & 

Personale 

 

8. EVT.   

 

 

 Næste møde:  

Aula  

Skole-hjem samarbejde.  

 

5 

 

Vi mangler smalltalk og 

erfaringsudveksling på 

bestyrelsesmøderne – skal 

mødetiden udvides. Møderne 

kan evt. være 18.30 – 21.00. 

 

Sfo – faldende børnetal, 

sampasning osv. Hvordan 

bliver fremtidens sfo / klub 

specielt i ferieperioder. Hvad 

har bestyrelsen af 

forventninger til sfo / klub. 
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____________________________________________  ____________________________________________ 

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 2018/2019:  

D. 21.08 / D. 26.09 / D. 08.11 / D. 04.12 / D. 30.01 / 28.02 / D. 09.04 / D. 15.05 / D. 13.06 

 

  



Side 8 

 

 

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 

 


