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Referat skolebestyrelsesmødet  

 

Tid: Januar 6.– 16.30 -18.30 

Bemærk møder for 2014 starter herefter alle kl. 19 

 

Sted: Skolelederens kontor 

Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal 

Referent: Leif Braad 

 

 

Deltagere: 

Søren Kramer – Formand/forældrevalgt 

Jette Skrædderdal – Næstformand/forældrevalgt 

Jakob Skyberg – forældrevalgt 

Andreas Bach Aaen – forældrevalgt  

Jesper Appel - forældrevalgt 

Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen - forældrevalgt 

Lea Sørensen - forældrevalgt 

Jens Kjølby – Medarbejderrepræsentant 

Jacob Thorsager Bjerre – Medarbejderrepræsentant 

 

Torben Jensen – skoleleder 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

1.Godkendelse af dagsordene 

 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde  

 

Godkendt 

 

3. Forældreindragelse opfølgning 

Ditte fremlagde et dokument vedr. forældreengagement. 
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Skolebestyrelsen gennemlæser dokumentet og giver kommentarer pr. mail til Ditte inden d. 

20. januar. Ditte sammenskriver det så til næste bestyrelsesmøde d. 6. februar. 

 

4. Skolereform 

 

Nationalt: 

- målene i implementeringsplanen er de mål der er kommunalt/ministerielt 

- resultat målene er ikke til diskusion. Man skal som skole gøre hvad man kan for at 

leve op til dem. 

Kommunalt: 

- Torben gav en gennemgang af udkast 17.12.2013 "lov om ændring af lov om 

folkeskolen og forskellige andre love" og de beslutningspunkter der indstilles til 

byrådet. 

Lokalt: 

- vi har ikke snakket organisering endnu, så hvordan processen er efter 1. august, 

kan vi ikke fortælle. Vi kan dog sige, at vi gerne vil holde fast i vores feedback 

systemer, så den kultur forbliver stærk. 

- Information til forældre har vi tænkt ind i løbet af foråret. Vi har orienteret om 

processen i forældrebrevet der blev sendt ud til jul. Bestyrelsen skal til næste møde 

komme med anbefalinger til forældreinformation om FSR. 

 

 

5. Indspark til høringssvar 

 

Der blev givet input til færdiggørelse af høringssvar. Torben, Jette og Søren laver det færdigt. 

Høringssvaret kommer på hjemmesiden når det er færdigskrevet 

    

 

6. Orientering 

  

Torben, Leif, Søren og Jette deltager på møde d. 9. februar. på Grøndalsvej 2 vedr. skolereformen. 

7. Evt. 

 

Vi gennemgik høringsforslag fra Torben. Torben vil sende det til skolebestyrelsen, Jesper og  

Andreas skal komme med indput. 

 

Bemærk at skolebestyrelsesmøder for 2014 herefter vil blive afholdt kl. 19.00 

   

 

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde  

 

- grundig orientering og drøftelse af nyt årshjul, skolereform herunder ideer til hvordan en 

  skoledag kan se ud og hvordan resultatmålene måles og følges) 

- hvordan skal forældre på Gam orienteres om FSR 

- størrelsen på de fysiske kvadratmeter i forbindelse med FSR 

- hvad med antallet af spor på Gam. Hvor stor skal vi være? 
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- hvornår skal 0. klasserne starte 

- hvad med rull midler og inst. på klokkervej. 

- hvad med antallet af spor på Gam. Hvor stor skal vi være? 

- hvornår skal 0. klasserne starte 

- hvad med rull midler og inst. på klokkervej. 

 


