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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

04-04-2018 

Mødested/lokale 

Mødelokale 4 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Amra Avdibegovic, Jeppe Buk – til punkt 1234, Senada Mehic, Inge-Lise Pedersen, 

Kim Sørensen, June Munck Jakobsen, Morten Pelch, Ema, (8.b), Naja 9.b, Susanne Fjeldgaard Kristensen, 

Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Afbud: 

Brian Mark Larsen, Eva Blach Skov, Jeppe fra punkt 1234  

 
Dato 

06-04-2018 

Mødeindkalder 

Susanne F. Kristensen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1230 Protokol v/ Karen 

 

1231 Elevråd 

Har været til møde med fælleselevrådet – om hvilke mål de har. 

De har fastlagt temadagen – 3.5.2018 vedr. mobning og færden på nettet 

Naja har snakket med DSE om hvilke kampagner de har. Hun har også været til en 

netværksdag, hvor der er talt om SB og elevråd.  En rigtig god oplevelse. 

1232 Andre emner af interesse – kendt som evt. 

Integrationsrådet – Senada er udpeget som repr. fra SB på NOVA, derfor skulle 

hun ikke stille op til valg i rådet. Hun er i tvivl om, hvad der sker, hvis hun ikke 

kommer ind i skolebestyrelsen. Det har været svært at finde ud af, hvad hendes rolle 

har været i rådet.  

Førskolebørn startede i går. En dynamisk gruppe.  

SFO’en har fået nyt inventar – det ser godt ud oplyser Karen 

1233 NOVAfestival v/ Karen 

Morten har lavet 10 let provokerende udsagn, som skal sættes op i SB’s café. 

Pynt til borde - evt. servietter og påskeliljer – Senada. 

Skole og forældre har sendt noget materiale – Karen ser på det 

Vagtplan: (Inge-Lise kommer ikke) – laves på dagen af Senada 

Optrædelsesplan til SB om muligt.  

Prisliste LKA 

Tidsplan over valget kopieres - LKA 

Målet er at komme i kontakt med forældrene  
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Reklame for foredrag laves af Morten og lægges på skolens Facebookside 

Vigtigt at være forklarende over for de provokerende statements, så de ikke misfor-

stås. Der kan derfor stå noget nederst under udsagnene: stil op til skolebestyrelsen. – 

(ingen forkortelser) Susanne taler med Charlotte M. Der laves plakater med teksten 

VALG 2018. Mulighed for t-shirts- Susanne undersøger 

1234 Trivselsundersøgelse v/ SK  

Svarprocent blandt medarbejderne var på 91,3% - en meget høj deltagelse. 

Anders gennemgik undersøgelsen/besvarelserne. 

Der er mange ting, vi er glade for – men alligevel skal der arbejdes videre med den.  

Trivselsmålingen er fremlagt for alle medarbejdere på et personalemøde af Karen 

Marie Fiirgaard fra HR. MED skal arbejde videre med en handleplan. Vi har søgt 

penge til videre arbejde.  

En flot trivselsmåling ved os og ved kommunen generelt.  

1235 Lejrskoler v/ SK 

Ikke mange skoler holder lejrskoler p.g.a. økonomien. Her har skolebestyrelsen be-

sluttet, at vi skal bevare lejrskoler.  

Vi vil gerne sikre, at der er et pædagogisk indhold på en lejrskole. Det giver et soci-

alt sammenhold, når man er sammen døgnet rundt. Det koster mange penge – men 

har også sin berettigelse. I 8. klasse ligger det i starten af skoleåret og virker også 

som en ryste sammen tur. Ikke alle vores elever har mulighed for at rejse på ferie 

med deres familie. Det er vigtigt med et pædagogisk indhold sammen med et soci-

ale. Det er knap så vigtigt, hvor turen går hen. 4. årgang skal afsted i maj.  

Eleverne synes heller ikke, at det er vigtigt at komme langt væk.  

For nogle af vores elever, er det første gang, de skal sove ude. Sidste år valgte de 

København, da de ikke ville bruge lang tid på rejse.  

Karen spørger eleverne om, det er vigtigt for dem at kunne sige, at de har været et 

bestemt sted. Det betyder noget for eleverne, at de har en hvis distance til deres 

hjem, og at de på den måde tvunget til at vise mere ansvarlighed, men ikke mindst 

samværet er vigtigt for dem. 

Morten kan se udfordringen i, at det er forskellige steder, der rejses til.  

Eleverne foreslår, at det ligger fast, hvor man skal hen, så man allerede i 5. årgang 

ved, hvor man skal hen i 8. klasse.  

Det har også haft sin fordel ved at skulle afsted i maj måned – det at have noget fæl-

les at glæde sig til og tale om. 

Karen vil gerne prioritere højt, at vi fortsætter med lejrskolerne.  

1236 Efterretninger/status fra: 

a/ Skoleleder  

Vi har et væsentligt lavere budget i 2018 i forhold til de seneste år. 
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Vi har rigtig mange børn, der skal visiteres til et specialtilbud. Vi har tidligere ansat 

pædagoger til hele skolen. Det er vigtigt at beholde dette tiltag.  

Hvis vi løfter afgangseleverne fagligt, kan vi være heldige at få en økonomisk beløn-

ning.  

b/ Formanden  

c/ MED-udvalg 

Arbejder med trivselsundersøgelsen og har indsat mange ekstra møder 

d/ Personale/elever  

Vi laver et separat 9. klasseteam – inspireret fra Canada. En gruppe lærere skal frem-

adrettet isoleret tage sig af 9. klasserne.  

Fysisk flytter 7. og 8. årgang til nuv. mellemtrinsgang – bl.a for at komme tættere på 

faglokalerne. Mellemtrinnet kommer i forlængelse af indskolingen. 9. årgang forbli-

ver på 1. sal. Ad åre får 9. klasses lærerne mulighed for at fordybe sig mere.  

Vi har fokus på overgange, så en lærer el. pædagog kan følge med årgangen fra ind-

skoling til mellemtrin og fra mellemtrin til udskoling  

e/ LC/Profilskole 

Vi har 4 innovations-indsats-ord, som skal blive ved med at være der. Vi har ikke 

plads til flere eller nye indsatser.  

Der kører en proces i 9. årgang mht trivsel. Der laves en interviewrunde af årgan-

gens pædagog og afdelingslederen. 

6. årgang har haft en overnatning, som har skabt nogle problemer. Derfor er der ind-

kaldt til forældremøder i klasserne. Det skal gerne afstedkomme nogle gode aftaler, 

som gennemføres gennem en vækstmodel.  

Det er vigtigt at have en dialog med klassens lærere inden evt. arrangementer.  

 
 

 

Actions/ansvar 

 

Deadline Ansvarlig Status 

 

Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 

Antimobbestrategi  Jan. 2018 SK Åben 

Sundhedspolitik   Åben 

Badning efter idræt  SK/AHA Åben 

Interaktion mellem alménklasserne og eliteidrætsklasserne  SK/AHA Åben 

Lejrskoler  SK Lukket 

Valg til kommende skolebestyrelse  Karen Åben 

    

 


