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Referat fra skolebestyrelsesmødet 

 

Tid: 11. juni 2014, kl. 18.00 

Sted: Biblioteket 

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 Haislund Bjerre - Medarbejderrepræsentant 

Torben Jensen – skoleleder 

Pia Andersen – pædagogisk leder 

Leif Braad - SFO-leder 

Lis Friis Winge – administrativ leder 

 

1.Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

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

Ingen bemærkninger 

 

3. Skolebestyrelsesvalget status (Torben)   

Andreas er blevet formand  

Lea er blevet næstformand  

 

Der har været en rigtig fin proces i forbindelse med valget til skolebestyrelsen. Valget er 

foregået uden kampvalg. 

 

4. Forældreinvolvering (Torben) 

A. Vi har fået første udkast af forældrepjecen fra Rene Vase, som vi læser korrektur på nu. 

Derefter vil der blive læst 2. korrektur, og så regner vi med, at den bliver sendt i tryk-

ken. Den skal være færdig, så den kan komme ud efter sommerferien. Torben frem-

hæver, at han synes folderen udmærker sig ved, at den er skrevet i et rigtigt godt 

sprog. 
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B. Der bliver en kort intro fra skolebestyrelsen v/Ditte i forbindelse med Torbens oplæg i 

aulaen første skoledag for nye 0. klassesforældre. Her vil man også gøre opmærksom 

på folderen, som vil ligge på hjemmesiden. Det længere indslag fra skolebestyrelsen 

kommer til det første forældremøde, hvor man vil uddele og gennemgå introfolderen 

om forældrearbejdet. Mødet planlægges på bestyrelsesmødet den 25. august 2014.  

C. Ditte vil fremadrettet være ankerperson på opgaven. Der skal i den nye bestyrelse 

diskuteres, hvordan vi fortsætter udviklingen med forældrearbejdet. 

   

5. Opsamling på infoaftener 

Paneldebatten kom ikke til at fungere. Alle var godt repræsenteret og der var en god dialog 

med forældrene.  

Hørt fra forældre: indskolingen kom til at fylde meget. Det er også der forandringen er størst. 

Vi oplevede også, at det var fra indskolingsforældre, der var flest spørgsmål.  

 

Forandringen kommer nok ikke til at fylde meget for eleverne i udskolingen. Vi oplevede, at 

der i udskolingen var gode spørgsmål fra eleverne om, hvad reformen kommer til at betyde for 

dem, da vi havde debatten med dem her på skolen. 

  

6. Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder (Lis) 

Datoer blev godkendt. De vil blive lagt ud i skolens kalender på forældreintra og hjemmesiden. 

 

7. Evt. 

Afsluttende bemærkning fra Torben. 

Tak for samarbejdet med bestyrelsen gennem de sidste 4 år. Det har været dejligt med den 

Tillid, der er blevet vist, uden arbejdet har været tandløst.   

 

8. Dagsorden til næste møde 

Kvalitetsrapport 

Kvalitetssamtaler 

Præsentation af GIF 

Godkendelse af rammer for skolebestyrelsesarbejdet 

Principper for skolens virksomhed 


