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Dagsorden og referat 
Dato:  

14.06 2018  

Tid: 18.00 - 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, Inger Dalgaard, Henrik Rydal og Henrik 
Degn. 
Anna Sofie 8.kl og Anders 9.kl  
 
Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard. 
 
De nye bestyrelsesmedlemmer er med til mødet.   
Willem Aris Jan Van den Broek, Janni Damborg Bruun, Malene Hald, Tilde 

Netra Lykkegaard Christensen.  
 
Fra personale siden er det Henrik Degn og Rie Ernst.  

Forbered:   

Der er vedhæftet skriv om projekt inkluderende læringsmiljø- dette er blot til 
orientering, hvis I har interesse for det.  
 
Der bliver sendt bilag ud om høringssvaret ang. Økonomi sammen med 

refreatet.  
  
Charlotte sender det foreløbige årshjul ud.  

Afbud:  
Fraværende:  

Medbring:  

 

 
Punkt 

Formål med punktet 
(- hvad skal vi?) 

Proces 
(hvordan behandler vi emnet) 

Tid 
Beslutning og deadline  

(referat – hvem gør hvad - 
hvornår) 



Side 2 

1.  Sommerfrokost  At spise og styrke fællesskabet   1 
time 

 

2.  Bestyrelse efter 
sommerferien 

Præsentation af ny og gammel 
bestyrelse. 
Aftale møderække og forventninger til 

skolebestyrelsesarbejdet.   

Charlotte leder slagets gang.  
Der laves en kontaktliste.  
Ændre adresse til skole og forældre.  

 
Forslag til første møde er:  
21.08 kl. 19.00 – 21.00.  

20 
min 

Alle præsenterede sig. 
Charlotte fortalte om 
mødeprocedure i 

indeværende skoleår. Det 
foreslås, at møderne næste 
skoleår ligger tirsdag, onsdag 
og torsdage på skift – fra kl. 
19 – 21. Hvilket der var 

enighed om. Det blev 
besluttet, at første møde er 
21.8. Sammen med referatet 
udsendes datoer til 
skolebestyrelsesmøder i 
kommende skoleår. 
 
Forventninger: Det er en 
forventning, at der i 
kommende år bliver 
spørgelyst / diskussion og at 
der ikke kun ses i egen barns 
klasse – men at der også 
bliver set i 
helikopterperspektiv. 

 
Det er vigtigt, at man som 
bestyrelsesmedlem – lytter til 
hvad der bliver sagt ”ude i 
byen / klasserne”, og at der 

bliver taget hånd om negativ 
snak om skolen. 
 
Forældrerådssamarbejdet 
skal fortsat udvikles og der 

skal være mere reklame for 
skolen. 



Side 3 

Der vil blive arbejdet med, at 
elevrådet får mere 

medindflydelse i kommende 
skoleår og de vil lære mere 
om demokratiske processer. 
 
Kunne en arbejdsdag / 

aktivitetsdag for elever, 
forældre og medarbejdere 
være en ide – der er erfaring 
for at det giver ejerskab og 
godt fællesskab.  
 
Der skal mere information fra 
skolebestyrelsen ud til 
forældrene. 
 
Kunne man lave en 
undersøgelse om hvad der 
gøre Ørum skole til det 
naturlige skolevalg.  

 
Kunne man bruge de ældste 
elever som 
markedsføringspersoner ifm. 
Forældremøder – evt. 

film/video. 
 

3.  Godkendelse af referat fra 
sidst 

Er referatet i overensstemmelse med 
beslutningerne? 

Drøftelse og beslutning. 5 
min. 

Ingen bemærkninger til 
referatet. 

4.  Meddelelser Orientering  Orientering fra ledelse, elever og 
medarbejderrepræsentanter. 

10 
min. 

Maria orienterede om at L-
med pt. Arbejder med princip 
om vold og trusler. Der vil 
komme information ud til 
forældre.  



Side 4 

Personalet skal i uge 32 på 
internat fra torsdag til fredag 

– hvor der vil blive arbejdet 
med social kapital og 
læringsstrategier. 
Der er eksamen og det er 
gået rigtig godt. Skemaerne 

til næste år – er snart klar. 
Elevrådet har afholdt en 
skattejagt for eleverne i gul 
sol – det var en succes.  

5.  Næste skoleår  Kort præsentation af skolens vision, 
kultur og hvad vi gør næste skoleår. 
Skolebestyrelsens arbejde ind i dette.  

Maria præsenterer det. 
Charlotte leder en proces på, hvordan 
SB kan arbejde med det. Det skal 
kobles ind i Årshjulet, så vi vender 
tilbage til det løbende.  

Hvordan kan vi hjælpe med at 
markedsføre det og SB.  

40 
min. 

Maria præsenterede skolens 
vision – og viste den visuelt. 
 
Åben skole – vil blive øget i 
det kommende skoleår. Der 

er et godt samarbejde pt. 
Med hallen og Foulum. Der 
har været møde med 
plejehjemmet. 
 
Punkter der skal arbejdes 
med jf. kvalitetsrapporten: 
 

• Lære at lære 

• Trivsel 
• Vidensproducerende 
• Forældresamarbejde 
• Læsning / matematik 

 

Punkter evt. til næste 
skoleår: 
 

• Kan der ske en 
indtjekning om 

morgenen af børnene 



Side 5 

og besked til forældre 
hvis de ikke møder.  

• Inklussion 
• mobning 

 

6.  Forældremøder og 

Forældrerådsmøder i 
skoleåret 2018 - 2019 

Præsentation af årshjulet for 

forældrerådsmøderne. 
Hvad er vigtigt at få på. 
 
Forældremøder – hvem er 
repræsentanter hvor og hvad betyder 

det.  

Maria har en ide om at lave en film, 

som kan vises på alle forældremøder.  
 

25  

min 

Charlotte viste årshjulet – og 

fortalte om arbejdet med 
dette.  
Charlotte sætter de nye 
punkter ind og præsenterer 
det endelige årshjul når den 

nye bestyrelse starter op. 
Årshjulet vil endvidere 
komme på hver dagsorden 
der bliver udsendt næste 
skoleår. 

 
Der laves en video – hvor den 
nye bestyrelse bliver 
præsenteret og 
formand/næstformand 
fortæller om det kommende 
skoleårs opgaver.  

7.  10 års jubilæum i 
Tjelecenteret  

Orientering og drøftelse af 
Ørumsskoles deltagelse.  

 Jørgen orienterer fra mødet d. 29.05  10 
min. 

Tjelecenterte har jubilæum 
og der er en børnedag Fredag 
den 25.1.19. Vil børnene 
underholdes eller vil vi 
underholde? Kunne eventuelt 
være nogle aktiviteter med 
børnene og derefter 
underholdning for børnene. 
 
Der skal findes en 
repræsentant fra skolen som 

skal være med i 
planlægningen. 



Side 6 

8.  EVT   Punkter til næste møde efter 
sommerferien:  

10 m
i

n
. 

- persondataforordninge
n. 

 

 

 

 

____________________________________________  ____________________________________________ 

Charlotte Jensen     

 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

  Vivi Ruseng Hansen 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Joan Brønnum Kvist  Jakob Kofoed Christensen 

 

__________________________________________ _____________________________________________ 

Jørgen Winther Øster      

 

_____________________________________________     ______________________________________________ 

  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. 11.04 – 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.  
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