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Dagsorden og referat 
Dato:  

09.04 2019 

Tid: 19.00 - 21.30 Sted: Personalerummet 

Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde  

 

Referent: Dorthe Klitgaard 

                                       

Mødeleder: Charlotte Jensen 

Mødedeltagere: Charlotte Jensen, Jørgen Winther Øster, Tilde Netra 

Lykkegaard Christensen, Janni Damborg Bruun, Michael Bitsch, Malene Hald, 

Rie Ernst, Henrik Degn, Willem Van den Broek 

Elevråd: Line Andersen og Julie Borup  

 

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 

 

 

Forbered:   

Læse op på nuværende relevante principper og politikker.  

Fra Skole og Forældre; Hæfte 3: Samarbejdet mellem Skole og Hjem  

http://skole-

foraeldre.dk/udgivelser?f%5b0%5d=im_field_category_publication%253A10

1 

Afbud: Peter Hellwing, Joan Brønnum Kvist 

Fraværende:  

Medbring:  

 

 

Punkt 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Tid 

min 

Beslutning og deadline  

(referat – hvem, hvad, 

hvornår) 

1.  Godkendelse af referat Er referatet i overensstemmelse med 

beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning 5 Referat - Godkendt 

http://skole-foraeldre.dk/udgivelser?f%5b0%5d=im_field_category_publication%253A101
http://skole-foraeldre.dk/udgivelser?f%5b0%5d=im_field_category_publication%253A101
http://skole-foraeldre.dk/udgivelser?f%5b0%5d=im_field_category_publication%253A101


Side 2 

2.  Meddelelser Orientering; emner der giver 

anledning til yderligere drøftelse må 

tages som pkt. til næste møde 

Orientering fra ledelse, elever og 

medarbejderrepræsentanter. 

Evt. meddelelser fra ordførerskaberne 

 

 

20 

Bundne skriftlige prøver 

afholdes i starten af maj. Der 

afholdes forældremøde for 9. 

klasse inden prøverne. 

Der arbejdes på 

fagfordelingen til næste 

skoleår.  

 

Der er planlægning af valgfag 

og kortere skoledage. 

 

Der har været 1. møde med 

Trine Gold – omkring 

uddannelsesparathedsvurderi

ngen og der arbejdes med at 

der skal være en rød tråd fra 

0 – 9 klasse. 

 

SFO – har den årlige 

cirkusforestilling i morgen og 

der er Rynkebyløbet på 

fredag. 

 

Bagedagen for grøn og blå er 

planlagt. Elevrådet vil gerne 

arrangere en filmeftermiddag 

for gul. 

 

Den 29. april er der 

cykelkampagne – og det skal 

elevrådet også have 

arrangeret.  

 

3.  Forældrerådsmøde 9/4 Opfølgning af netop afholdt møde 

med deltagelse fra Skole og Forældre  

Vi evaluerer indhold og udbytte for 

mødet, evt. opfølgning i SB?  

 

15 

 

Alle årgange var 

repræsenteret. Der var besøg 

af en repræsentant fra 

forældre og skole. Der var 



Side 3 

positiv stemning på mødet og 

der blev tilkendegivet, at man 

gerne ville mødes på tværs af 

klasserne.  

 

I 0. klasse forsøger 

forældrerådet med ”forældre-

lege-aftale”. Når man mødes 

til arrangementer, bliver man 

delt ud i grupper, med 

forældre man ikke har så 

meget samarbejde med.  

 

Forældrerådet må gerne 

være bindeled mellem 

forældrene og lærerne.  

 

Hvorfor er der forskel på 

klasserne og deltagelse i 

arrangementer? 

 

Måske kunne alle forældre i 

de enkelte klasser have 

opgaver – som forældrerådet 

kunne trække på, i givne 

situationer. 

 

Næste skoleår – kan 

forældremøder i klasserne  

starte med et fællesmøde. 

Der kan bla. italesættes en 

ordning med opgaver til 

forældre samt at tage fat i 

forældre som ikke altid 

kommer til forældremøder, så 

de kommer med i 

fællesskabet. 
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Det bør endvidere nævnes på 

disse møder, at der afholdes 

fælles forældrerådsmøder, 

hvor man gerne ser alle 

klasser er repræsenteret. 

4. Skole – Hjem samarbejde Orientering fra kursus gang – 

skolehjem samarbejde.  

 

Tilpasning af princip 

Oplæg af Jørgen, Tilde og Maria. 

 

 

Diskussion og beslutning om 

justering/tilpasning af princippet. Vi 

arbejder i mindre grupper med 

forskellige dele af skole-hjem-

samarbejdet 

 

45 

 

På hjemmesiden er princip for 

skole-hjem samarbejdet. Der 

er endvidere i skolens 

brochure – skrevet omkring 

skole-hjem samarbejdet. 

Princippet skal revideres – og 

efter drøftelsen, bliver der 

nedsat et udvalg, som kan 

komme med et udkast hertil. 

 

Tilde og Jørgen orienterede 

omkring kursus arrangeret af 

forældre og skoler omkring 

emnet.  

De havde bla. hørt omkring 

skoler, hvor skole-hjem 

samtaler bliver afholdt på 

samme tid for hele skolen. 

Der var repræsentanter fra 

skolebestyrelsen til stede på 

skolen den dag – og de 

kunne hjælpe forældrene.  

En skole havde arrangeret 

”lær med familien” – hvor 

eleverne en gang om 

måneden fik en opgave med 

hjem, som familien sammen 

skulle løse. Opgaverne blev 

derefter brugt i skolen.  

 

Punktet blev herefter drøftet 

og der fremkom mange ideer.  
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Der blev bla. nævnt:  

 

Der skal være mulighed for at 

afholde samtaler / 

kommunikation mellem hjem 

og skole 2-4 gange om året. 

Samtalerne skal handle om 

progression, mål og 

udvikling.  

 

Eleverne mener at 

samtalerne pt. alene handler 

om ”hvor man ligger”. 

 

Der kan ikke være 4 samtaler 

om året – men der kan være 

alternative måder at afholde 

dem på. 

 

Udvalget: Jørgen, Charlotte, 

Maria og Janni 

5. Bevægelse på Ørum skole Afklaring af behov for princip for 

’Bevægelse’ 

Drøftelse og beslutning, Opfølgning på 

spg. der blev taget hul på sidste 

møde. 

evt. nedsættes arbejdsgruppe 

 

20  Eventuelt princip – udsættes  

6. Tilsyn med principperne Få lavet en proces for det 

 

Dialog om hvordan vi laver tilsyn med 

principperne og en plan herpå.  

Evt. nedsat en arbejdsgruppe til 

princip om åben skole 

 

 

20 

 

7. Økonomi Opfølgning på budget 2019 Dorthe orienterer, hvis nyt derpå 10  
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8. EVT.   

 

 

 Næste møde:  

Ansættelsesudvalg til pædagogisk 

leder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødetid til fremtidige SB-møder 

 

 

 

 

Princip for SmartWatch 

 

 

 

Aula  

 

10 

 

 

 

Præcise datoer bliver 

sendt ud til bestyrelsen og 

derefter melder 

interesserede sig til 

Charlotte. Charlotte 

vælger, hvem der skal 

være med i 

ansættelsesudvalget. 

 

 

Mødetiden udvides – det 

aftales at møderne starter 

kl. 18.30 og slutter kl.  

21.00. 

 

Skal skolen have et 

princip for SmartWatch? 

 

 

Udsættes 
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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 
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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 

 


