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Temamøde til skolebestyrelsesmøde tirs. d. 10. september 2019 kl. 17.00 – 19.00 
 
Mødested: Personalerummet  
  
Deltagere: Jane Kilgast Kristensen, Frank Konrad Thygesen, Luise Løt Nørholt, Gitte W. Fjallsbak, Catrine Grønberg Jensen, Jannie Elkær Bisgaard, Torben B 
Kragelund, Ane Toft, Jan Nielsen, Kirsten Vibjerg Hansen, Jeannette Bach Drastrup, Ulla Hald, Dorthe Bøgh, Kristoffer, Emmy 
 
Fraværende:Luise – Torben – Ane – Catrine - Gitte,  

Punkt Dagsordens 
punkt 

Proces Ansvarlige 
for punktet  

Tid 
Min 

Beslutning, ansvarlig og deadlines. 

1 Mødeleder 
 

Catrine  17.00 – 
17.05 

Jane 

2 Valg af 
mødeleder til 
kommende 
møde 

   Frank 

3 Opdeling i to 
hold 
Værktøjskasse 
til arbejdet - 
inspiration til 
emner og 
indhold.  

Vi deler os i 2 
hold, som 
arbejder med hver 
sit emne. 

DB, JN  
Forældreråd
.  
Catrine, 
KVH 
Den gode 
klasse 

17.05 – 
18.00 

Forældreråd:  
Vi foreslår at Skolebestyrelsen er med til at promovere, at forældreråd i klasserne 
baseres på inspirationsmaterialet fra Forældrefiduser. 
Vi kan indsamle erfaringer i år, som kan danne baggrund for anbefalinger fra 
skolebestyrelsen, disse kan sendes ud sammen med inspirationsoplæg fra Ledelsen 
I skolebestyrelsen evalueres der på erfaringer med forældremøderne i slutningen af 
dette skoleår. 
Den gode klasse: 
styring og indhold opdelt på årgange ud fra fx fitifi-skema 
oplæg fra forskellige medarbejdere på skolen 
Der laves en pjece, som kan udleveres 

4 Scenarie 4 
Ekstra punkt 

Præsentation og 
muligt 
høringssvar. 

  Der indkaldes til et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 16/9 kl 16.00, hvor der 
udarbejdes høringsforslag. 
JN udrullede scenarie 4, så der er baggrunds info til det ekstra møde 16/9. 
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4 Skole-hjem-
samarbejdet 

Princip for skole-
hjem-samarbejde 
– retningslinjer.  

DB og 
KVH 

18.00 – 
18.20 

udskudt 
 
  
. 
 

5 Klassekasser Princip for 
klassekasser 

KVH 18.20 – 
18. 40 

Kunne skolebestyrelsen anbefale et højeste beløb fx 100 kr årligt. 
Ændring i teksten ”der kan indbetales et aftalt beløb”  
Nedlæg klassekasserne og opret i stedet årgangskasser? Forslag fra Frank. 
Vi laver nyt princip ud fra dagens snak + eventuelt beløb. Catrine og KVH   
Skal besluttes på næste møde 

6 Princip om 
klassedeling og 
elevernes 
placering i 
klasser. 

Drøftelse 
om, hvorvidt 
princip og proces 
bør revideres 

JN 18.40 – 
18.55 

udskudt 

7. Punkter til 
kommende 
møder.  

   se ovenfor om forældreråd på et af årets sidste møder 

8 Max. I alt 120 
min 

    

 
Referent: Ulla Hald 


